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INHOUD 
o Volgens J-ef Maton 

moet de VU op haar aan
staande kongres overwegen 

^zichzelf op te heffen. 

O Een tip van Willy 
Knijpers in een zaak met Fi
lippijnse meisjes zorgde voor 
een vreemde polemiek. 

'T" De pers Kad bet deze 
vi'eek o.m. over Sabena, een 
sociaal pakt, en, hoe kon het 
anders, de koning. 

\J Wie het nog niet wist 
heeft voortaan geen ekskuus 
meer: de VU kongresseert op 
11 en 12 september in Leuven. 

11 Jan Caudron vindt 
het koningschap een achter
haalde bestuursvorm. 

13 Een kuit-uurtje met 
parkplastiek, Gauguin en 
Van Gogh, Debussy en een 
literaire braspartij in Ant
werpen. 

16 In het Franse Pé-
ronne aan de Somme opende 
verleden jaar een alternatief 
internationaal oorlogsmu
seum. 

AANSTAAND KONGRES GEWORTELD 
IN VROEGERE KONGRESSEN 

KAN OUDE WIJN 
LEKKER ZIJN? 
Oi'er enkele weken kongreMeert de VU over een ont-
werp-teLtt van voorzitter Bert Anc'uLiix, die de demokra-
tuche volkjnationaLuten een duidelijk maatschappelijk 
profiel wil geven. De ontwerptekst leverde al heel wat stof 
tot didkLUsie op. 

Niet onbelangrijke VU-parle-
mentsleden dreigden met op
stappen indien de ontwerptekst 
ac^nVtUird wordt als nieuw par
tijprogramma. Ze vinden dit 
maatschappijprogramma te 
links. Jef Vaikenierj wierp zich 
op als hun woordvoerder. E^n 
tweede groep VU-kaderleden, 
de werkgroep "Vlaanderen 
Vandaag" aangevoerd door de 
arrondissementeel voorzitter 
van Halle-Vilvoorde Piet Ron-
óLjn, vindt dan weer dat de VU in 
het centrum hoort. Want daar
door zou ze op de meest ef
ficiënte wijze zoveel mogelijk 
Vlaamsgezinden kunnen lok
ken. 

Bert Anciaux verdedigt zijn 
tekst met het argument dat het 
overgrote deel ervan eigenlijk 
een herneming of een aktuali-
zering is van \vat in vroegere 
VU-kongressen reeds beslist is. 
Hij gaf VU-studiemedewerk-
ster Els Van Weert opdracht om 
in de kelders van het Barrika-
denplein op zoek te gaan naar de 
verslagboeken van die "oude" 
VU-kongressen, en de "oude" 
rezoluties te vergelijken met de 
bepalingen uit de ontwerptekst 
voor het kongres van 11 en 12 
september a.s. Ze kwam tot het 
besluit dat heel wat bepalingen 
oude wijn in nieuwe zakken is. 
Of oude wijn ook lekker kan 

VLUMSt VMM 
mmOKMÏlN 

Een nieuwe politiek 
voor een 

nieuw Vlaanderen' 

zijn, maakt U misschien zelf 
mee uit op het aanstaande twee
daags kongres van Leuven. 
Heeft de ontwerp-tekst voor het 
VU-kongres van 11 en 12 sep
tember in Leuven enkele weken 
geleden thuis ontvangen. Mis

schien hebt U van het aanbod 
in de speciale uitgave van W I J 
over het kongres gebruik ge
maakt om uw opmerkingen of 
bedenkingen terug te sturen. 

fZff.r verder hU. 9) 

EERST DIT 

D e openhartigheid -waar
mee prof Jef iMaton zijn 
mening over de toekomst 
van de Volksunie heeft ge

uit werd in de pers met ver
bazing ontvangen. Voor zover 
wij ons kunnen herinneren is 
deze vrijmoedigheid een kon
stante binnen de partij, het zegt 
veel over de mensen die het 
demokratisch Vlaams-nationa-
hsme steeds hebben ge
schraagd.Het is een lovenswaar
dige eigenschap, die soms ook 
pijn doet. 
Men kan van mening verschil
len over de wegen die door 
Maton werden gevolgd om zijn 
ideeën kenbaar te maken, zijn 
ontleding van de toestand en 
de volgens hem te volgen weg. 
Het wape beter geweest dat hij, 
en dat geldt voor alle anderen 
binnen de partij, de daartoe be
stemde organen had benut. 
Wij nemen aan dat Jef Maton 
niet over ijs van één nacht is 
gegaan en dg-t zijn bevmdingen 
het resultaat van lang nadenken 

zijn geweest, de voorzichtigheid 
van zijn be-woordingen duiden 
daarop. Hoe het VU-kader van
daag ook nood heeft aan heldere 
reflektie, toch is het aangewe
zen om de situatie niet ingewik
kelder te maken dan hij reeds 
is. 
Los van deze beschouv/ingen 
moet nog uitgemaakt worden 
ot de tijd reeds aangebroken is 
om het Vlaams-nationale stre
ven als voltooid te zien. De 
konklusie van Maton is voorba
rig. De inkt waarmee de nieuwe 
grondwet werd geschreven is 
nog niet droog, hoe zouden dan 
de instellingen reeds naar beho
ren werken ? En dan hebben wij 
het nog maar over dat aspekt 
van de staatshervorming. Bo
vendien zijn de deelparlementen 
er nog niet. Zie je al een Vlaams 
parlement zonder VU'ers? Dat 
is nauwelijks voor te stellen, ze
ker nu de traditionele partijen 
naar de toestand van voor hun 
splitsingsjaren terugwillen ILaat 
ons a.u.b. niet te oprimistisch 
doen over de federalistische in
borst van de doorsnee traditi
onele volksvertegenwoordiging. 
Dat is haar eerste zorg niet' 
De gebeurtenissen rond het 

overlijden van de koning heb
ben aangetoond dat krachten 
bestendig klaarstaan om volks 
sentiment te misbruiken (en dat 
ook kunnen!) om aldus het 
ouwe regime te herstellen. En 
om dossiers zoals dat van de 
Sociale Zekerheid blauw-blauw 
te laten, omwille van de lieve 
Belgische Eenheid. 
Is het St.-Michielsakkoord een 
ferme stap vooruit toch is de fe
deralisering niet af In tal van 
federale diensten — en wellicht 
in meer dan wij vermoeden — 
zitten Vlamingen nog steeds op 
de schupstoel, Vlaams-Brabant 
blijft bedreigd, de Euroforu 
neernt niet af en op de buiten
landse markt is het voor Vlaan
deren vallen en opstaan. Het 
vrijwaren van onze taal en kui
tuur tegen het aanstormende 
Engels is een niet te onderschat
ten opdracht. 
Tegen al deze k-walen is een 
bewuste, niet enge, maar doel
treffende Vlaamse identiteit de 
waarborg. Door wie kan deze 
klus beter geklaard worden dan 
door een demokratische 
volks-nationale partij ? Wie op 
dit scharniermoment over het 
opheffen van zon partij spreekt 

moet goed beseffen dat er géén 
alternatief is. Genoegen nemen 
met het lauwe geleuter van po
litici die St.-Michiels reeds een 
brug te ver vinden zint ons met, 
evenmin als het gestook van po
litici die van vreemde mensen de 
zondebok maken voor alles wat 
fout loopt in de maatschappij. 
Hetzelfde geldt de maatschap
pelijke aspekten. Van in den be
ginne is het de verdienste van de 
VU geweest dat zij haar leden 
nooit aan een zuil heeft willen 
binden, noch zelf een zuil heeft 
opgericht; hoe verleidelijk dit 
soms ook was! Vrije lieden zijn 
zij steeds geweest, behept met 
een sterk ontwikkeld solidari
teitsgevoel voor eigen en andere 
mensen. 

Het VU-kongres van midden 
september wordt in de pers 
graag als een kwade iag afgeschil
derd, ŵ ij ontkennen de spannin
gen daaromtrent niet. Zaak zal 
zijn om het evenwicht te zoeken 
tussen generaties en hun ideeën. 
Niet de vraag wie gelijk heeft is 
belangrijk, maar -wat het beste 
is voor de toekomst van dit land 
en van al de mensen die er wo
nen. 

Maurits Van Liedekerke 
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• In het Staatsblad van 20 
augustus werden niet min
der dan 27 fouten rechtge
zet die in de tekst van de 
nieuwe grondwet waren ge
slopen. Het gaat om drie 
fouten in de Nederlandse 
versie, vijf in de Franse en 
liefst negentien in de Duitse. 
Het hoge aantal Duitse fou
ten wordt geweten aan het 
ontbreken van een Duitsta
lige in de laatste faze van de 
tekstkorrektie. 

• Nog uit het Staatsblad: 
de taalkaders van het perso
neel van het ministerie van 
het Bnjssels hoofdstedelijk 
gewest. Van de vaste betrek
kingen is 31,8% voorzien in 
het Nederlands kader, 67% 
m het Frans kader en 1,2% 
in het tweetalig kader. Dit 
laatste is alleen voorzien 
voor de twee hoogste trap
pen van de ambtenarij. 

• Zeven van de tien fruitte
lers en tuinbouwers die ge
durende de eerste zeven 
maanden van dit jaar de in-
spektie van de sociale wet
ten op bezoek kregen, is niet 
in orde met de vereiste soci
ale dokumenten. En bij een 
nog groter aantal werden in
breuken vastgesteld op het 
vlak van de tewerkstelling 
van vreemde arbeidskrach
ten. 

• In een brief aan het Diks-
muids stadsbestuur drukt 
het IJzerbedevaartkomitee 
zijn verbazing uit over de 
houding van het schepen-
koUege betreffende de Do-
dengang. Vooral het feit dat 
een schepen alle middelen 
inzette om van de minister te 
bekomen dat het Bedevaart-
komitee de koncessie niet 
zou krijgen, en de beslis
sing van de gemeenteraad 
om alleen de koncessie op 
te nemen, stuitte onder de 
IJzertoren op onbegrip. Du 
allej noopt het IJzerbedevaart
komitee verdere d tappen te zetten 
waardoor de goede i'erjtandhoti-
duiq venitoord dreigt te worden, 
•waarschuwen Kifen Baert en 
Lumel Vandenbergbe. 

• De Franstalige en de Ne
derlandstalige kamer van de 
kommissie voor hulp aan 
slachtoffers van geweldda
den funktioneren zeer uit-* 
eenlopend. Volgens een on
derzoek was meer dan 58% 
van de verzoekschriften be
stemd voor de Franstalige 
kamen De Nederlandstalige 
kamer kende bovendien 
slechts 45% van de aanvra
gen toe. De Franstalige ka
mer willigde daarentegen 
63% van de aanvragen in. 
De toegekende bedragen 
aan Vlaamse kant liggen ge
middeld wel lager. 

• In het Kattegat werd 
U-boot 534 boven -water ge
haald. De onderzeeër w^as 
begin mei 1946 door geal
lieerde vliegtuigen tot zin
ken gebracht. O p drie na 
•wisten de 52 bemannings
leden zich toen in veilig
heid te brengen. De berging 
•werd bijgewoond door over
levenden, bemanningsleden 
van de bommenwerper die 
hem bestookt had en histo
rici. Er wordt wild gespeku-
leerd over mogelijke waar
devolle dokumenten en goe
deren aan boord. 

MOSTAR 
De Joegoslavische oorlog kent 
na Dubrovnik, Vukovar, Sara
jevo en andere sprekende na
men een nieu^we stadsnaam die 
afgrijzen wekt: Mostar. De 
Kroatische soldaten die deze 
Bosnische moslimstad belege
ren kennen geen genade: hulp
konvooien van de Verenigde 
Naties •worden niet doorgela
ten. Mostar wordt al langer dan 
twee maanden belegerd. Onge
veer 50.000 inwoners lijden aan 
een nijpend tekort aan voedsel, 
brandstof, water en geneesmid
delen. 

ISen waarnemer van het Hoog 
Kommissariaat voor de Vluch
telingen van de Verenigde Na
ties noemde de toestand in Mos
tar de ergste die hij ooit zag. 
Bijna tweederde van de •wonin
gen in Mostar is onbewoonbaar 
geworden als gevolg van de be
schietingen. Water kan alleen 
uit de ri^vier worden gehaald, 
waar Kroatische sluipschutters 
op de loer liggen. 

De milities van Bosnische Kroa-
ten die de stad belegeren ge
bruiken het voedsel als een •wa
pen. Ze koppelen voedselhulp 
aan Mostar aan de vrijlating van 
Kroatische gewonden en gevan
genen elders. De VN luidden 
eerder de noodklok over gevan
gen genomen moslims in het 
westen van Bosnië, en over dui
zenden gevallen van etnische 
zuivering en mishandeling. 

EG-voorzitter België polst de 
andere lidstaten over een voor
stel om Mostar de komende 
twee jaar onder EG-bestuur te 
plaatsen. Frankrijk en 
Groot-Brittannië lieten al steun 
blijken voor dit voorstel. 

VOEHOCHT 
De 300 kilometer lange voet
tocht langs de taalgrens die het 
V N J en het Taal Aktiekomitee 
deze •week organizeren, kende 
een slechte start. In Voeren kre
gen de welgeteld vier deelne
mers al meteen een lift van de 
rijks^wacht. De jongeren hadden 
een leeuwevlaggetje aan hun 

rugzak gehangen, en dat zinde 
de Franstalige burgervader van 
de Vlaamse faciliteitengemeente 
niet. 

Burgemeester iViu?(;Z>wec«« vond 
namelijk dat een voettocht in 
Vlaanderen laten begeleiden 
met een Vlaams vaantje op de 
rugzak een politieke manifestatie 
is. Daar had hij wel gelijk in: de 
jongeren stapten langs de taal
grens om te protesteren tegen 
de invoering van de faciliteiten, 
nu dertig jaar geleden. 

Een vrij ongevaarlijke aktie, zou 
je denken. Maar Droeven 
diepte een politiebesluit uit '88 
op en sommeerde de marcheer-
ders hun •wimpeltjes op te ber
gen. Wat de vier Vlaamsgezin
den weigerden. Droeven liet 
hen daarop door de rijkswacht 
oppakken. Ze werden cian de 
grens met Riemst afgezet. 

VU-voorzitter Bert Anciaux rea
geerde prompt op deze gemene 
streek van Droeven. Waar ui het 
res pekt voor de VLianue zelfstan
digheid gebleven, waar i) de eer
biediging van de federale loyauteit 
die 'm het Sint-MichieUakkoord WOÓ 
vastgelegd, indun het wandelen met 
Vlaanue symbolen nu reeds een aan
leid mg IS om door de rijkswacht op
gepakt te worden ?, vroeg een ver
ontwaardigde Anciaux zich af. 
De VU-voorzitter kondigde aan 
dat zijn partij minister van Bin
nenlandse Zaken Tobback (SP) 
in het parlement zal interpelle-
ren. 

Donderdag vertrekt ook de 
•jaarlijkse Vredesfietseling van de 
VU-jongeren naar de IJzerbe
devaart uit Voeren. Deze fiets
tocht voor vrede vertrekt al ja
renlang uit de Limburgse faci
liteitengemeente. VU-voorzitter 
Anciaux verklaarde niet te zul
len dulden dat •wie dan ook ons 
zal beletten om met tientallen jonge
ren de Vlaamsnativnale en vredes-
idealen uU te dragen in héél Vlaan
deren. 

SABENA 
Uiteindelijk tekenden de vak
bonden bij Sabena toch het ont-
werp-akkoord over de looninle
vering. Een eerste besparings-

De Nicaraguaanse sandinldtuche leider en gewezen president Daniel 
Ortega roept op tot de onmiddellijke beëindiging van de dubbelgijze
ling in zijn land. Begin deze week had het er de schijn van dat de 
gijzelaars inderdaad snel vrijgelaten zouden worden. Nadat eerder 
in het noorden van het land een groepje antisandinistische con
tra 's 42 regeringsverantwoordelijken gijzelden, had ook een groepje 
pro-sandinisten tientallen konservat'ieve politici, onder wie vke-pre-
sident Virgilio Godoy, gevangen genomen. Ortega deed zijn oproep 
samen met president Violetta Chaniorro, die in 1990 de verkiezingen 
van Ortega gewonnen had. De konservatieve UNO-alliantie van 
Chanwrro had echter slechts haar anti-sandinisme gemeen, en viel 
snel uit elkaar. Chamorro zag in dat in Nicaragua geen verzoening 
kon tot stand komen zonder samenwerking met de sandinisten, nog 
steeds de grootste partij. Maar dat wordt haar door heel wat gewezen 
contra 's niet in dank afgenomen. Daarom gijzelden enkelen onder 
hen de regeringsverantwoordelijken die met hen over hun demobili-
zatie in ruil voor amnestie kwamen onderhandelen. Er werd al voor 
gewaarschuwd dat de dubbele gijzelingszaak in een burgeroorlog kan 
uitmonden. - (foto Reuter) 

plan van de direktie van de 
noodlijdende Belgische lucht
vaartmaatschappij •werd in juli 
nog verworpen. Daarop had 
voorzitter Godfroid zijn ontslag 
aangeboden. Hij trok zijn ont
slag na de ondertekening van 
het akkoord •weer in. 
Het tweede plan •was iets ge^wij-
zigd. De looninleveringen •wa
ren teruggebracht van 1,1 mil
jard naar 950 miljoen frank over 
twee in plaats van drie jaar. De 
bonden stonden met de rug te
gen de muur. Indien het plan 
weer verworpen zou •worden, 
hingen het Sabena-personeel 
bijkomende, massale ontslagen 
of de privatizering van sommige 
diensten boven het hoofd. 
Het Algemeen Nederlands 
Zangverbond stuurde een pers
mededeling rond over het so
ciaal konflikt bij de luchtvaart-
mciatschappij. De Vlaamse ver
eniging vindt immers dat de 
Vlaamse beweging zich ook 
moet inlaten met de sociale en 
ekonomische problemen van onze 
Vlaamse samenleving voor bet be
houd van onze werkgelegenheid en 
voor het gezond materieel welzijn 
van ons volk. 
Volgens het ANZ presenteren 
de C3'nische verkopers van Sa
bena aan het verlieslatende Air 
France zonder blikken of blo
zen de rekening van de Waalse 
eigenzinnigheid. Vlaamse fami
lies kunnen het gelag betalen van 
onzinnig en onzindelijk luchtvaart-
avontuur. De kris is van het gezond 
verstand ui de enige verklannggrond 

voor deze Waalse blunder, aldus 
een hoogdravende ANZ-voor-
zitter Hugo Portier. Hij waar
schuwt : Morgen komen andere be
drijven aan de beurt, de naam zal 
anders zijn, de tragedie identiek. 

CLAUDIA 
SCHIEFER 
Het Duitse topmodel Claudia 
Schiffer verscheen verleden 
week op de omslag van het Itali
aanse •weekblad NOL. Geen groot 
nieuws, denkt U misschien. 
Maar: Claudia verscheen met 
ontblote borsten. En dat was 
wel nieuws, want nooit ver
toond. Het zal onze lezers ver
der vermaken dat "Noi" Wij be
tekent. 

Onze Italijianse tegenvoeters 
hebben zich met hun omslag 
echter op biezonder glad ijs ge
waagd. Want Claudia eist nu 
een schadevergoeding van liefst 
230 miljoen frank. Volgens 
Schiffer zijn de blote borsten 
immers zonder haar medeweten 
gekiekt met een telelens. Het 
model zat in Alallorca op haar 
boot met haar moeder, haar zus 
Carolin en zanger Peter Gabriel. 
Schiffer vindt de publikatie van 
de foto een aanslag op haar pri
vacy. Bovendien mag ze zich 
volgens haar kontrakt met de 
kosmetikafirma Revlon niet 
naakt laten fotograferen. 
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PUBLICITAIRE EFFEKTEN 
IN DE VROUWENHANDEL 

E^n lid van de Bende van de 
Miljardair heeft vanuit de Fi
lippijnse hoofdstad ManUa kon-
takt opgenomen met VU-sena-
tor Wiuy Kuijperd. Het bende
lid wil naar verluidt ontsnappen 
aan de greep van het müieu, en 
hoopt daarin te slagen wanneer 
deze bende opgerold is. Hier
door kon Wniy Kuijpers een 
klaarder licht werpen op de om
standigheden waarin de vaak 
erg jonge meisjes het slachtoffer 
worden van de vrou\venhandel. 

Twee Vlamingen spelen in de 
Filippijnse hoofdstad een sleu
telrol. Ze rekruteren er in de 
prostitutiebuurt de meisjes, wie 

een job als "huishoudster" in 
het rijke Europa voorgespiegeld 
wordt. Vermits de rekrutering 
in de prostitutiebuurt gebeurt, 
kan men volgens Kuijpers ook 
vraagtekens plaatsen achter 
hun bedoelingen. Vooraleer de 
meisjes in Antwerpen aanko
men, waar ze zogezegd als toe
rist "Antwerpen Kulturele 
Hoofdstad van Europa" komen 
bezoeken, houdt het gezelschap 
enkele tussenstops. In Istanboel 
wordt eerst "sexy" lingerie ge
kocht, en in Cassablanca krij
gen de Füippijnsen een oplei
ding tot prostituee. 

Wanneer deze meisjes uitein-

WUly Kuijpert) dtelde over de mensenhandel al meer dan veertig 
parlementaire vragen, (fotovum) 

delijk in ons land aankomen, 
moeten ze dus verduiveld goed 
kunnen vermoeden wat hen te 
wachten staat. Volgens Kuijpers 
is het vooral hun bedoeling hier 
snel veel geld te verdienen. De 
afgelopen drie maanden onder
schepte de rijkswacht na tips 
van Kuijpers al enkele ladingen 
meisjes. Volgens Kuijpers wor
den er eind augustus en begin 
september nog twee groepen Fi-
lippijnsen verwacht. 

De VU-senator meent dat ze na 
hun onderschepping onmiddel
lijk teruggestuurd moeten wor
den. Hij vindt de opvang van 
slachtoffers van de mensenhan
del in ons land trouwens onvol
doende. De opvangcentra kun
nen het probleem niet meer aan. 
Kuijpers kan zelfs voorbeelden 
geven van opgevangen meisjes 
die uiteindelijk hervallen. Een 
meisje dat door opvangcentrum 
Payoke uitverkoren werd om 
wijlen koning Boude-wijn de 
hand te drukken, begon nader
hand zelfs voor eigen rekening 
te werken. 

Patdy Söreruen van Payoke, die 
deze week wegens het onbegrip 
in de SP voor haar strijd uit al 
haar partijfunkties ontslag nam, 
is het met de zienswijze van 
Kuijpers niet eens. Ze meent 
dat een onmiddelhjke uitwijzing 
voor de meisjes een slechte zaak 
is. Dat kan wel na enkele maan
den, wanneer het kontakt met de 
familie herdtetd id. 

Ook het Centrum voor Gelijkheid 
van Karuen en Racidmebedtrijding 
vond het nuttig zich met deze 
zaak te bemoeien. In een ge
zamenlijke persmededeling met 
Payoke toonde het Centrum 
zich verontwaardigd over som
mige beweringen van Kuijpers, 
die verder verweten ^verd het 
gerechtelijk onderzoek te door
kruisen i.p.v. vooruit te helpen. 

DE VU EN U 

jVoiM: hét tóer&t in de gesch) 
(ienis v;an de Volksunie knj-
jreri 'alUt Vö-Jeden een stevige 

•pand'mét de partij Vanaf van-
4Jaa$ ontvangen ruim 25.000 
•••feden'-gezinnen imiinea*s veer-
tii'ndaaiTi. .»en nieuw blad: De 
Toekonuit - de VU en Ü. 
Ziirds dl ondertitel iaat. ver-
iTuu-.J!;:! v.il dit nieuwe blad op 

V()H..>:i:!iii.' komt naar u toe! 
De piutij wW ojj J tze wijze niet 
'iiUeen kaar dagkracht ^-ergro-
'ptn, maar nnk de rÜaloog met 
d« leden a;:n 'ii' !i.\sis uitbou-
wien en wr^rotun. 
De (i-c-i!\-.e WIJ-iezer krijgt 
;vw6elijk3 zijn WU-nummer 
verder bezorgd, zij liet dan 
OOK op eer. I'lentiek kranten
formaat. 
•VU-ledf.-i dje géén WIJ*abon-
'nemeni iu:bben, krijgen om de 
IA dagen De Titekmut bij hun 
thubi. ' 
•JfU Koop dut her lezen \ an De 
Titekom^t een «tanzet zaJ zijn 
vpor veïeii onder u om even
eens in de t u&yenliggende v^ eek 

Wanneer de meisjes niet onmid
dellijk gerepatrieerd w^orden, 
zouden ze biezonder waardevol 
zijn voor het onderzoek naar 
de mensenhandel. Er werd ook 
gesuggereerd dat Kuijpers pri
oriteit geeft aan het puhlicUaire 
effekt van zijn tussenkomst i.p.v. 
de bestrijding van de mensen
handel. 

Over "publicitair effekt" ge
sproken : dezelfde dag dat Pay
oke en het Centrum hun pers
mededeling tegen Kuijpers ver
spreidden, kreeg VU-voorzitter 
Bert AnciatLx hiervan een kopie, 
samen met het verzoek van Cen-
trum-direkteur Johan Leman om 
te bemiddelen in het menings
verschil tussen Kuijpers ener-

;te te willen büj-
vevt "^^^^^^ in Vlaanderen 
en de ^ K B f e i e reilt en zeilt. 
Een abonnement op W I J is 
hjei-\oor onget>' "'•*' ' "oodza-
keiijk. 

Veel teesgenot' 

r 

Bej^t Aiit-iaux, 

zijds, en Payoke en het Cen
trum anderzijds. Of: de zaak 
opkloppen en tegelijk trachten 
te sussen. 

Bovendien is het ^vel biezon
der hypokriet dat het Centrum 
en Payoke het vingertje om
hoogsteken over "publicitair ef
fekt". Pas op: we staan, net 
als Kuijpers, die er al meer 
dan veertig parlementaire vra
gen over stelde, voor het volle 
pond achter de bestrijding van 
de mensenhandel. Maar ge
raakte die strijd hier niet pas 
echt op gang na het publici
tair effekt dat bekomen werd 
toen een vooraanstaand burger 
er zich achter schaarde, tot op 
zijn begrafenis toe ? 

JEF MATON SPREEKT 

De komkommermaand au
gustus gaat voor de VU 
Vlaamse Vrije Demokraten 
de jongste jaren vaak niet on
opgemerkt voorbij. In 1989 
was er de ophefmakende otit-
dlaghncf van Mauntd Coppteterj, 
die zich na het aantreden van 
Bert AncMux intussen opnieuAv 
een VU-lidkaart heeft aange
schaft. Er was het overloop-in-
tervieu' van Jaak Gabrkh in 
Humo verleden jaar. En verle
den week vertrouwde ge'we-
zen VU-ondervoorzitter Jef 
Matün De Standaard toe dat hij 
de opheffing van de Volksunie 
niet langer uitsluit. 
Het spel zat meteen weer op 
de wagen voor de naar nieuws 
hongerende joernalisten. Een 
storm in een glas water ? Dat 
moet nog afgewacht worden. 
Jef Maton is immers niet de 
eerste de beste. Hij is aktief 
in de VU sedert 1958, leverde 
als ekonomist bijdragen tot 
bijna alle VU-kongressen, en 
was van '79 tot '89 onder
voorzitter van de partij. In 

een 11 juli-gesprek met W I J 
in 1991 vertelde Jef Maton 
al opmerkelijke zaken over de 
toekomst van de Volksunie. 
Zo voorspelde Maton, voor 
de verkiezingen van '91, dus 
ut tempore non dMpecto, dat de 
VU „eerdt (...) door de woe^ttijn 
(zal) moeten trekken. Dat zal 
leiden tot een prircej van zelfzut-
vering, hezinniiig, heroriëntering 
en miédchun vernieuwde ideeén en 
dlagkraeht. Het Vlaamdnationa-
lütme i> niet dood. Alle nationalui-
nun zijn vpringlevend. We moeten 
wel de term "nationalUme"juut 
bepalen en voorziehtig hanteren. 
ZoaL Toon Van Overdtraeten zei, 
je hebteen nattanalUme nut don
ken kanten, en een nat'utnalume 
met lichte kanten. Ik jpreek over 
het liehte nationalume, dat be-
zargd id voor het eigen volk, maar 
dan aLi deel van een groter geheel: 
Vlaanderen in Europa, Europa in 
de wereld." 
Verder verklaarde Maton dat 
,fAld de huidige dtaatdhervorming 
zijn b&dlag krijgt, de tegerutellin
gen binnen de Vü nog dterker aan 

de oppervlakte (zullen) komen. 
De hard-linerv zullen wat beko
men 'u> aU onvoldoende beschou
wen en enkel aLi vpringplank voor 
een vollediger zelfdtandigheid. An
deren zullen de hervorming aL) 
voldoende be<ichouwen." 
En: ,yAb de Volkvunie nu zelf 
zou zeggen, dat het Vlaanid-na-
tionalLmie niet meer belangrijk 
LI, dan ben Ik van my'n eed van 
trouw ontheven. Dan u) de Volkd-
unie mijn huu niet meer. Nu, aid 
de Volkdunie haar hutoruche op
dracht heeft waargemaakt, u dat 
niet zo erg. Voor mij ut de partij 
nooit een doel gewee^it, altijd een 
mïddeL " 
Verleden week verklaarde Jef 
Maton dat het VU-pro-
gramma grotendeels verwe
zenlijkt is. Maton sugge
reerde dat de partij als mid
del het doel voor het grootste 
deel heeft bereikt. Hij vraagt 
van de partijleiding dat ze aan 
de militanten hun vrijheid te
ruggeeft, hen ontdlaat van hun 
eed van trouw, zodat ze zonder 
gewetensproblemen de stap 

naar een andere partij kunnen 
zetten. 
In een reaktie erkende 
VU-voorzitter Anciaux dat 
een politieke partij zichzelf in 
vraag moet stellen. 
Maar Anciaux ontkende dat 
het hele programma van de 
VU gerealizeerd is: W^ij heb
hen altijd gezegd dat Sint-Michiel 
een begin wad, en dat er verder 
moet gewerkt worden aan de evi
dente en nog dteedd wraakraepende 
dcheeftrekkingen in dit land. De 
VUumuie autonomie moet verder 
uitgebouwd worden, op een eerlijke 
en evenwichtige badü. Sint-Mi-
chiel geeft o tut hiervoor inderdaad 
een paar zeer belangrijke, on-
mühare indtrumenten, zoaU de 
formele federaluering van België 
en het eigen Vlaanue parlement 
Maar er U veelmeer. Gaan de tra
ditionele partijen dit programma 
verderzetten ? 
Volgens de VU-voorzitter 
heeft de VU ook steeds de 
vraag gesteld naar "Welk 
Vlaanderen?", de vraag naar 
de inhoud. Onze leefgemeen-

.x '̂v.*- w^^^s; 

schap moet een verdraag
zaam, sociaal rechtvaardig, 
vredelievend, kultureel en in
ternationaal bev/ogen land 
worden. En net daarover gaat 
het VU-kongres van septem
ber. Anciaux vraagt echter dat 
men de VU de kans gunt 
om een antwoord te formule
ren op de vraag naar "Welk 
Vlaanderen?". En nu er insti
tutioneel meer macht terecht
komt in Vlaamse handen, kan 
de VU eindelijk voluit na
denken over de inhoudsvraag. 
Het wordt meteen ook de 
xTaag naar het maatschappe
lijk profiel van de Volksunie. 
Bert Anciaux: „Het u aan de 
Vtaamde bevolking om te oordelen 
of dit vernieuwde maattehappelijk 
profiel een plaatd verdient binnen 
het politieke aanbod. Indien de 
VU er niet in dloogt de nieuwe 
ideeén ingang te doen vinden, qf 
deze ideeën politiek te konkretide-
ren, dan zal de partij daar nood
zakelijk kondekwentied uit moeten 
trekken." 

(pdj) 
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De Standaard 
„ D e hokjesmental i te i t , de d o 
d e n d e reg lements - en gezags-
s t ruk tu ren , de part i jpol i t ieke 
b ind ingen en benoemingen , de 
geb rekk ige kommun ika t i e , de 
dikwijls lage rekru te r ingse isen , 
de afwezigheid van in tern toe
zicht, v e r o u d e r d e d iens t regel in
gen, z w a k k e p romot i ekansen , 
het o n t b r e k e n van een maat 
schappijvisie, te we in ig bijscho
ling, s lordigheid en t r aaghe id 
-en zo zou ik k u n n e n doo rgaan -
ondermi jnen de adminis t ra t ie , 
he t r ech t swezen en d a a r d o o r 
he t gezag en he t wederz i jds ver
t r o u w e n bij velen." 

Wil ly Kuijpers. 2 3 augustus . 

„ W e l k voordee l heeft de samen-
w e r k i g me t Air F r a n c e al opge 
b r a c h t aan S a b e n a ? 

D r a a g t de s a m e n w e r k i n g met 
het zelf zwa lpende Air F r a n c e 
bij tot he t b e h o u d van d e w e r k 
ge legenheid van onze mensen 
in de l u c h t v a a r t ? D r a a g t die 
s a m e n w e r k i n g bij to t de ont 
plooiing van de belangr i jke ha-
venfunkt ie die Z a v e n t e m moet 
vervul len voor onze ekonomie ? 

O f d r a a g t Air F r a n c e alleen bij 
tot zijn eigen eer en glorie als 
S a b e n a s t raks toch s t i k t ? " 

G u y Tegenbos . 2 2 augustus . 

„Min i s t e r W ü l o c k x b e w e e r t da t 
het wél zin heeft de sane r ing van 
de o p e n b a r e financiën te beplei 
t en z o n d e r de g rondves t en van 
onze sociale ve rzorg ingss taa t te 
willen vern ie t igen . W i e zal h e m 
t egensp reken ? Alléén, zij moe t 
niet mee r beplei t w o r d e n . D a t 
gebeu r t al ja ren . H e t k o m t er 
nu op aan ze d r i n g e n d en g ron 
dig aan te p a k k e n . Z o n d e r een 
dras t i sche ing reep s tevent dit 
land rech t o p een katas t rofe af. 

N u al — en de minis ter van 
Pens ioenen o n t k e n t het niet — 
is de be le ids ru imte als gevolg 
van de z w a r e in t res t las ten ge
vaarli jk b e p e r k t g e w o r d e n . Zij 

dre ig t helemaal te verdwi jnen 
w a n n e e r die molens teen van de 
hoge in t res t las ten om de hals 
van de reger ing blijft hangen . 
(...) T h a n s komt het er op a a n 
een consensus over fundamen
tele v e r a n d e r i n g e n te bere iken . 
W a n n e e r de moed daa r toe ont
b reek t en he t sociaal pak t alleen 
m a a r d ien t om het voortbesteian 
van de reger ing veilig te stellen, 
d a n loopt het beslist met een 
sisser af." 

L o u D e Clerck. 2 3 augustus. 

HETIMSIENIEDWS 
, ,De reger ing neemt zich voor 
o m he t dossier van de soci
ale zekerhe id te behande len in 
een sociaal pac t waarb i j ook 
de tewerks te l l ing en het con
cu r r en t i eve rmogen aan b o d zul
len k o m e n . Ui t de verk la r ingen 
v a n politici en w o o r d v o e r d e r s 
van sociaal-economische d ruk -
k ingsgroepen , die reeds w e r d e n 
afgelegd en ti jdens de k o m e n d e 
dagen ongetwijfeld nog zullen 
volgen, blijkt overduidel i jk da t 
de violen niet ges temd zijn en 
da t het b i jzonder moeilijk w o r d t 
om een consensus te be re iken . 
Politici en de vertegen-woordi-
gers van d r u k k i n g s g r o e p e n en 
zuilen ve rded igen immers da
nige u i t een lopende be langen da t 
nauwel i jks k a n gehoop t w o r d e n 
da t een echt w e r k b a a r a k k o o r d 
over een sociaal pac t k a n be 
reikt w o r d e n . D e op roep van 
Koning Alber t in zijn t roon
rede to t een sociaal-economi
sche consensus kan de be t rok
kenen er wel l icht toe aanze t 
t en om in ieder geval de schijn 
te r edden , m a a r de v r aag is of 
met he t pac t mee r zal bere ik t 
w o r d e n dan het omschr i jven of 
door schu iven van de p r o b l e m e n 
n a a r n i euwe g e s p r e k k e n en on
de rhande l ingen zoals st i laan 
een pol i t ieke g e w o o n t e is ge
w o r d e n . 
In die zin w o r d t he t najaar 
b i jzonder belangri jk m a a r ook 
moeilijk v o o r het aanzien en 
v e r t r o u w e n van de politici en 
d r u k k i n g s g r o e p e n , die nog 

m a a r eens een k a n s krijgen om 
het v e r t r o u w e n te w i n n e n van 
de bevolking." 

Laurent Pannee l s . 
2 3 augustus . 

, ,He t aangekond igd sociaal pac t 
is voor dit kab ine t i nde rdaad 
slechts een middel om het mil
j a rden t eko r t in de sociale ze
kerhe id voor zich uit te schui
ven, o m d a t men het politiek niet 
eens ge raak t over de te nemen 
maat rege len . O o k is er ne rgens 
sp r ake van de vas te wil om te 
be spa ren en te saneren o m d a t 
dit ingaat tegen het s t a n d p u n t 
van de zuilen en de socialisten 
, die liever k iezen voor hogere 
lïisten. 

D e V L D wijst t e rech t op deze 
en a n d e r e t ekor tkomingen , 
m a a r is zelf nog niet bere id of 
in staat om he t eigen a l terna
tief b e k e n d te m a k e n en toe 
te l ichten. N o c h t a n s zou enige 
duideli jkheid de geloofwaardig
heid van het a l ternat ief en de 
parti j ten goede komen . " 

Laurent Pannee ls . 
19 augustus. 

GAZET VAN ANTWERPEN 
, ,De onde rhande l ingen over een 
n ieuw sociaal pac t be t ekenen 
hoe dan ook een n ieuwe histo
r ische u i tdag ing voor D e h a e n e , 
die ook nu w e e r niets aan het 
toeval zal willen over la ten. Hij 
heeft voor zichzelf ongetwijfeld 
al een s t ra tegie ui tgest ippeld en 
laten d o o r s c h e m e r e n da t hij de 
k r ach t t o e r van he t S in t -Mi 
ch ie l sakkoord wil he rha len . D e 
gro te o n b e k e n d e blijft voor lo
pig hoever de v a k b o n d e n met 
D e h a e n e zullen mee marche ren . 

G u y Verhofs tadt ligt in tussen 
op de loer. Hij beloofde te zullen 
u i t p ak k en met een g roo t scheeps 
alternatief. D a t zal ook nodig 
zijn om zijn geloofwaardigheid 
te k u n n e n h a n d h a v e n . " 

D i r k Castrel . 2 3 augustus. 

KORENVELD MET KRAAIEN 
D e w a r m t e v a n he t voor jaar 
deed de g r a n e n ee rde r dan ge
woonli jk ri jpen, reeds v roeg in 
juli ra te lden de p ikdo r se r s over 
de ve lden . Kn toen k w a m de 
regen en me t ko r t e t u s senpo 
zen ook w a t zon. N o g één p lek 
w a c h t t e op de k o m s t v a n de 
g igant ische machine , w a c h t e n 
op iets da t geen n a a m heeft. 
E r -was i emand die ver te lde 
da t he t venijn in de a ren zou 
komen , of „ h e t zwar t " ; in een 
d o r p w o r d t veel ver te ld . 

Z o ook he t verhaial van ,fim-
pel Fraruke, een r a r e kvi^ant; 
elk d o r p heeft er zo een lo
pen . D e j o n k m a n w o o n d e pal 
in he t do rp , in een huisje van 
het O C M W . Als zijn velo niet 
voor de lage gevel s tond dan 
toe rde F r a n s k e r o n d van h ie r 
naa r daar, d o o r de ve lden of 
hij zat op café. Zijn ziekte w a s 
niet zijn s impelheid m a a r da t 
hij zo g r a a g aan de toog h ing 
en zich d r o n k e n het voeren . 
M e t zat Fraruke w a s alles te 
doen, het zotste 't eerst , als hij 
m a a r zijn p in ten k r eeg en die 
schoof men h e m gret ig toe . D e 
p laag d e r d o r p e n . 

Die a v o n d w a s he t w e e r zo 
ver. F r a n s k e dans t e v o o r één 

pint . E^rs t h a d hij er zijn ple
zier in m a a r na tien glazen tolde 
ook het café, zelfs als hij even 
sti lstond. E n lachen da t de om-
s taanders deden , w r e e d en mee
dogenloos . 
Do lgedraa id zak te F r a n s k e in 
mekaar , tijd d u s voor een bo te r -
hammeke-met - s joko b e d a c h t ie
m a n d uit de g roep . La te r zouden 
de k r a n t e n scbroomvol schrij
v e n : „...een b o t e r h a m besmee rd 
me t u i twerpse len ." M a a r in het 
d o r p noemt m e n de zaken he-
ver bij h u n 
echte naam. 
O m d a t de 
tooghange r s 
v o n d e n da t 
de jongen 
nu ook nog 

wist m e n van niets . D e moe-
d igaa rds aan de toog hadden 
plots a n d e r e verhalen , de 
b r a n d w e e r d regde beek na 
beek. M a a r stil blijft het in een 
d o r p niet lang, ook al moe ten 
de k raa ien he t u i tb rengen . 
O p een van de schaarse d roge 
dagen me ldde de p ikdorse r 
zich op die éne plek die nog 
te w a c h t e n lag. D e a v o n d z o n 
k leurde de hooggele t a r w e me t 
een v reemdsoor t ig licht, toen 
de boe r de b l inkende scha

ren in aan
slag zette 
s teeg een 
"wolk van 
stof als een 
z w e r m on
gedier te 

een verfrissing nodig h a d w e r d op, b innen in de stalen bu ik 
hij a c h t e r op een bromfiets ge- w e r d e n de graant jes uit de a ren 
zet en d o o r de s t ra ten van het ge schud en in de ve rgaa rbak 
s l apend d o r p ge reden , niet ver gepompt . Gulzige kraa ien vlo-
w a n t even in de ve lden tu imelde gen k ra s send op . Kraa ien bo-
F r a n s k e tegen de vlakte . Een ven een korenveld , het deed 
zat te m e n s moet ge z 'n roes la- aan Van G o g h en zijn laiatste 
ten u i t s lapen en d u s w e r d hij schilderij denken , enkele da-
w a t v e r d e r o p in een korenve ld gen voor zijn dood. 
gesleept . D e p ikdo r se r reed z'n rond-
S inds die nach t bleef hij spoor- jes en hoe ve rde r hij v o r d e r d e 
loos. E n ook al s tond zijn fiets hoe d o n k e r d e r het w e r d ; de 
t egen he t lage geveltje toch %vas mach ine volgde de l ichtbun-
F r a n s k e niet thu is . In he t café de ls : een reptiel me t veel te 

, , N o o d h u l p h o u d t ons voor da t 
w e niet alleen he t midde lpun t , 
m a a r ook de r edde r s van de w e 
reld zijn. E n , d a m e s en heren , 
N I E T S is minde r waar , zoals 
ons human i t a i r op t r eden in So
malië dageli jks bewijst ." 

Vincent D a e n e n , educat ie f me-
dew^erker van het F o n d s v o o r 
Ontwikke l ings samenwerk ing . 
2 3 april . 

knack 
, ,Louis Tobback , minis ter van 
Binnen landse en v ierenveer t ig 

grote ogen. Vanui t de hoog te 

van zijn s t u u r h u t zag de boe r 
hoe de ha lmen o n d e r zijn voe
ten v e r d w e n e n . M a a r de don
kere vlek nu vlak v o o r h e m 
kon hij n o g ne t on twi jken : 
een manïienlijf, de k le ren op
ges t roopt zoals het ooit was 
wegges leep t als een hinderl i jke 
vracht , de bo te rham-met - s joko 
als een langgerek te bef o p de 
blote buik . 

Simpel F r a n s k e heeft een 
schone begrafenis gehad , twee 
dozijn mensen s tonden r o n d 
z'n kist en een v r o u w met een 
handvo l b loemen. In de k r a n t 
van 's anderendciags s tond 
z w a r t op wi t da t de ve rdach t e 
bromfietser in tussen w a s vri j
gelaten. , ,Geen hu lp g e b o d e n 
aan een pe r soon in nood" 
lu idde de aank l ach t en op de 
overl i jdensakte ,,een n a t u u r 
lijke dood" . D e mensen spre 
ken er s chande van . 

In het d o r p zijn de praat jes 
stilgevallen en he t café d raa i t 
w e e r op volle toe ren . M a a r tel
k e n s als ik k raa ien hoor zijn 
he t krassen die pijn doen . 

R. A s m u s 

a n d e r e Z a k e n w a a r o n d e r nu 
ook he t d e p a r t e m e n t van k o 
ninkli jke u i tvaar ten , heeft s inds 
ko r t een n i euwe spiegel in zijn 
b a d k a m e r hangen . l i en spiegel 
die v e r d a c h t veel op F r e d d y 
W ü l o c k x lijkt en die — hoe w o n 
derlijk is t e g e n w o o r d i g toch de 
techniek — enkele w o o r d e n k a n 
sp reken . D e minis ter gaa t d a n 
n a het sche ren voor de m u u r 
s taan en v r aag t : , ,Wie is er in 
s taat om een hele w e e e k van 
na t iona le r o u w vlekkeloos te or
ganiseren ?" D e spiegel d e n k t 
even n a en a n t w o o r d t : , ,Gij, 
menee r Louis ." 

K o e n Meulenaere . 
18 augustus . 

„ I k h e b in de massale ve re r ing 
van de over leden k o n i n g ook 
een v e r o n t r u s t e n d e neiging ge
vonden . E e n beetje de sprong , 
de h u n k e r van de massa n a a r 
een zuiver leider, waarb i j wij 
als politici ge sandwich t w o r d e n , 
p l a tged ruk t tussen de emoties 
boven en onder . D e mediat i -
zer ing v a n he t s taa tshoofd tot 
leider van zijn volk de voorbi je 
^veek is mij te simplist isch. D a t 
doet niets af van de kwal i te i ten 
van Boudewijn , voor wie ik veel 
r e spek t had, noch aan m o e d van 
Alber t om zijn t aak over te ne
men . M a a r m e n speelt hier wel 
met vuur ." 

H u g o Schi l tz . 18 augustus . 

De 
Financieel 

Ekonomische TT W ' F ^ 

„ N e t als de N M B S , heeft de 
overhe id S a b e n a in he t ver le
den al te vaak geb ru ik t als een 
in s t rumen t van haa r t ewerks te l 
l ingspoli t iek. D e v a k b o n d e n 
h e b b e n da t spel meegespee ld 
om h u n eigen posi t ie te vers te r 
ken . M e n s e n w e r d e n niet altijd 
a a n g e w o r v e n voor h u n kwal i 
tei ten, m a a r omwille van h u n 
ideologische gez indheid . H e t re
sul taat w a s een overscho t aan 
a rbe id sk rach t en die te d u u r 
w e r d e n be taa ld ." 

G u i d e M e e u s s e n . 21 augustus . 

pvdb 
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ONZE KEUZE: 

KONSEKWENT EN DUIDELUK! 
unuatiKd ae vaizancieperivae w(Uf nee oe vooroLje cwee 
maanden zelden ötii binnen de Volksunie. Zeer velen onder 
u hebben In alle riut, maar daarom niet minder degelijk, 
de ontwerp-tekdt voor on,) algemeen ledenkongre,) op 11 
en 12 september e.k. grondig gelezen en botudeerd. Ond 
algemeen .^ekretariaat ontving vele reaktled. Ze getuigen 
allen van een buitengewone betrokkenheid van onze leden 
bij dit voor de partij toch wel zeer belangrijk nwment. 

Il» 
^ f ! 

D e talrijke suggesties en 
voorstellen tot aanvulling 
of korrektie van de ont-
werp-tekst bewijzen bo

vendien dat de VU bestaat uit 
zeer kritische mensen. Zij han
delen vrij en nemen geen blad 
voor de mond. Het tot stand 
brengen van een open debat 
vormde mee de opzet van het 
kongres. Nü reeds zijn -we in 
deze opzet geslaagd. En dit ver
heugt me uitermate. 

GEEN EINDPUNT 
Met de verwezenlijking van het 
Sint-Michielsakkoord heeft de 
VU niet alleen bewezen een echt 
opbouw^ende politiek te voeren, 
maar tegelijk heeft de partij de 
droom van zovele generaties 
Vlaams-Nationalisten in reali
teit gebracht: Vlaanderen is 
vandaag in grote mate zelfstan
dig! 

De Vlaamse Gemeenschap be
schikt thans over de macht, de 
instrumenten én de middelen 
om het nieuwe Vlaanderen nu 
ook beter en mooier te gaan ma
ken. Deze boeiende opdracht is 
mee de taak van elke demokra-
tische Vlaams-Nationalist. 
Vanzelfsprekend vormt het 
Sint-Michielsakkoord niet het 
eindpunt in ons streven naar 
Vlaamse zelfstandigheid. Er 
moet nog een .flink stuk weg 
worden afgelegd. Ons projekt — 
een zelfstandig Vlaanderen bin
nen een federaal Europa van 
volkeren en regio's — is nog niet 
bereikt. Nog lange tijd zal de 
VU hier een groot stuk van haar 
aandacht en energie moeten aan 
wijden. Vlaamse radikaliteit en 
waakzaamheid blijven daarom 
mee een essentiële opdracht van 
onze partij. 
Dat de VU hierin steeds voor
aan zal staan, staat voor mij als 
een paal boven water. Geen haar 
op mijn hoofd denkt eraan om 
nu gelaten of zelfgenoegzaam te 
gaan genieten van de revoluti
onaire ommekeer die werd be
reikt. Er blijft -werk aan de win
kel. Ik som slechts enkele pun
ten op: de federalisering van de 
Sociale Zekerheid — om Vlaan
deren de kans te geven op een 
eigen, zinvol sociaal beleid; de 
splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde -
om definitief een streep te trek
ken achter elke frankofone 
machtsgeiiheid; het integreren 
van Brussel in Vlaanderen — om 
van onze hoofdstad terug een 
leefbare én verdraagzame stad 
te maken; de opbouw van een 
demokratisch, verdraagzaam en 
kleurrijk Europa — om Vlaande
ren zich in respekt en solidari
teit met alle andere volkeren te 
laten ontplooien. Dit alles moe
ten we met volgehouden inzet 
op de politieke agenda plaatsen 
én realiseren. 

VLAAMS ÉN SOCIAAL 
Met een schitterend Feeét van' 
de Toekonut maakte de partij 
eind juni haar nieuwe staats-
vormende krachtlijnen bekend. 
De platformtekst van Wachte-
beke is radikaal, vernieuwend 
en bovenal duidelijk. Zij die be
weren dat ik als voorzitter, of 
de partij in haar geheel, zou be
slist hebben om het kommunau-
taire programma-element naar 
de achtergrond te schuiven zijn 
te kwader trouw. Dat zal niet 
gebeuren. Een jaar geleden, in 
mijn programmaverklaring bij 
mijn verkiezing tot partijvoor
zitter, benadrukte ik het sia
mese begrippen-paar: radikaal 
Vlaams én radikaal sociaal. 
Mijn vele kontakten binnen de 
partij hebben me blijvend over
tuigd dat dit de wens is van 
de overgrote meerderheid van 
onze leden, bestuursleden en 
mandatarissen. Welnu, ik wens 
me hieraan te houden. 
De Volksunie, Vlaamser dan 
ooit! Dat rnoet onze boqdschap 
•worden. Vlaanderen vorm en 
tegelijk ook écht inhoud ge
ven, aandacht hebben voor kui
tuur en onderwijs, voor ver
draagzaamheid en kreativiteit, 
opkomen voor nieuvi'e gemeen
ten waar echte gemeenschaps
vorming mogelijk wordt, ieder
een kansen geven om mee ho
gerop te gaan, de strijd aan
binden tegen werkloosheid en 
sociaal profitariaat, zinvolle ar
beid kreëren, meer zekerheid 
tot stand brengen... Kortom: 
opkomen voor onze volksge
meenschap en — meer dan ooit 
— het algemeen Vlaams belang 
verdedigen. 
De VU heeft een unieke op
dracht te vervullen. In totale on
gebondenheid, en met een niet 
aflatende honger naar eerlijk
heid en rechtvaardigheid, moe
ten wij het voortouw nemen 
om van ons gemeenschappelijk 
'huis' nu ook een échte 'thuis' te 
maken voor alle inwoners van 
Vlaanderen. 

VERNIEUWEND 
Die gemeenschapsvormende 
opdracht, de erfenis van Fron-
ters en Paensisten, dat 
Vlaams-Nationalisme, kan en 
mag men niet in een verdom
hoekje plaatsen! Natuurlijk is 
deze visie niet links of ex
treem-links, natuurlijk is ze niet 
rechts of extreem-rechts. Het 
gedachtengoed van de VU moet 
noodzakelijk vernieuwend zijn, 
op verandering belust en dus 
vooruitstrevend. Links en 
rechts zijn termen die wijzen 
op behoudsgezinde en konser-
vatieve krachten. Dergelijk 
konservatisme is de VU nooit 
eigen geweest, en zal ons ook 
nooit eigen zijn. In haar po
litieke aktie ging en gaat de 

VU altijd uit van de noodza
kelijke verbetering en vernieu
wing. Berusting of konformis-
tisch mee-potverteren lieten en 
laten we met veel plezier over 
aan onze politieke tegenstre
vers. 

De eerste week van juli werd 
de garage van ons partij sekre-
tariaat twee dagen lang om
getoverd tot één groot open
lucht-verzendlokaal. Sekretari-
aatsmedewerkers brachten 
ruim 25.000 ekstra edities van 
W I J onder omslag, en daarna 
richting Postkantoor. Met de 
verzending van de ont-
werp-tekst voor ons algemeen 
ledenkongres op I I en 12 sep
tember \verd het debat binnen 
de partij definitief op gang ge
bracht. 
Wie dacht dat de zomervakan
tie een snelle reaktie van de 
VU-leden zou doen uitblijven, 
had het mis. Nauwelijks enkele 
dagen nadien vielen de eerste 
reakties reeds in de bus. Een 
stroom die de daaropvolgende 
dagen en weken aanhield en 
tot vandaag nog steeds verder 
groeit. 
Herhaaldelijk vielen woorden 
van lof voor het initiatief. Vele 
leden schreven ons uitdrukke
lijk biezonder tevreden te zijn 
dat zij rechtstreeks en persoon-
hjk om hun mening werden ge
vraagd. "Eindelijk", zo schrij
ven velen, "krijgen \ve echt in
spraak in de partij waar we 
reeds jaren aan verknocht zijn"". 
Dat vele leden de kans zullen 

DISKUSSIEKULTUUR 

Ik ben van jongsaf genoeg ver
groeid met de VU om te we
ten dat wij een partij zijn van 
moeilijke mensen, van kritische 
geesten, die vooral binnen de 

partij een heel specifieke dis-
kussiekultuur tot stand hebben 
gebracht. Voor meelopers is er 
geen plciats binnen onze rangen, 
eian ja-knikkers hebben -we een 
broertje dood. 

Op I I en 12 september or
ganiseren ^ve daarom — voor 
het eerst in de VU-geschiedenis 
— een algemeen ledenkongres. 
Alle leden beslissen mee. Laat 
ons van dit kongres "van Strijd 
naar Beleid" een pareltje van 
ernstige gedachtenwisseling 
maken. Laat ons op II en 12 
september massaal zelf de toe
komst van de partij bepalen. 
Zonder diktaten, zonder geor
kestreerde manipulaties. Laat 
ons het doen in een opbou
wende sfeer, met respekt voor 
ieders mening, voor ieders over
tuiging. 

In Leuven rrioet de partij uit
pakken met een toekomstge
richt en duidelijk profiel. Zon
der durvende standpunten die 
getuigen van moed en begin
selvastheid is ons kongres op 
voorhand een slag in het water. 
Maar dat zal niet gebeuren. Het 
Vlaams-Nationalisme is me te 
dierbaar, het Vlaams-Nationa
lisme is alle VU-leden te heilig 
om het te laten verwateren in 
onduidelijkheid en vaagheid. 

Ik reken op uw^ aktieve en 
krachtdadige deelname. 

Tot in Leuven ! 

Bert Anciaux, 
Algemeen Voorzitter. 

KONGRESSEN ZIJN HOOGDAGEN EN ZIJN HOOGDAGEN 
aangrijpen om in Leuven te ko
men mee-praten en mee-stem-
men, staat dan ook nu reeds 
vast. 

De ont^verp-tekst vindt bij ve
len ipstemming, maar krijgt ook 
kritiek te verduren. Nu is dat 
ook niet verwonderlijk. Vele le
den hebben de tekst getoetst 
aan hun persoonlijke ervarin
gen en inzicht. Velen legden ze 
ook voor aan familie, vrienden 
of kollega's. De reakties getui
gen allen van een sterke betrok
kenheid bij de maatschappelijke 
aksenten die de partij in de toe
komst wil leggen. 

Vanuit deze hoek bekeken is 
het partijkongres nu reeds ge
slaagd. Voorzitter Anciaux 
drukte bij de lancering van de 
ontwerp-tekst de wens uit dat 
de maatschappelijke diskussie 
binnen Vlaanderen opnieuw 
zou openbloeien. De leden van 
de Volksunie dragen hier jilvast 
hun steentje toe bij. 

Kongressen vormen hoogdagen 
in de partijwerking. De VU-le
den hebben dit zonder meer 
begrepen. Bij de voorbereiding 
van hun deelname wordt tijd 

T noch moeite ontzien. 
c 

° Ondanks het slechte weer, een 
» zomer om nooit te vergeten ? 
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WAAR WORDT U VERWACHT? 
Voor het algemeen ledenkon-
gres nodigen we u uit in Leu
ven, hoofdstad van de nieuwe 
provincie Vlaams-Brabant en 
Vlaanderens grootste en mooi
ste studentenstad. Het ganse 
kongresgebeuren vindt plaats in 
het centrum van de stad. 

De plenaire zitting op zater
dagmiddag opent in de Aula 
Pieter De Somer, het grootste 
en ruimste auditorium van de 
Leuvense universiteit, genoemd 
naar de eerste rektor van de au
tonome K.U. Leuven. De AiJa 
ligt in de Debériotstraat, tus
sen Naamse- en Tiensestraat en 
vlakbij het Leuvense stadspark. 

De sektievergaderingen gaan 
door in het vlakbijgelegen Ala-
ria Theresiakollege, waar we 
drie grote vergaderruimten in
nemen. 

Op zondag 12 september ma
ken we de ganse dag opnieuw 
afspraak in de Aula Pieter De 
Somer. 

Klinkt dit als Chinees? Geen 
nood. De Leuvenaars zorgen 
voor een goede bewegwijzering. 
U vindt een situering van het 
kongresgebeuren op bijgevoegd 
stads-plannetje. 

rritTJo* 
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TIENEN 

NAMEN 

HET KONGRESPROGRAMMA 

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 

13u30 Onthaal, inschrijving, overhandiging dokumentatie 
en stemkaart 

14u Plenum vergadering 
• Welkom door Pol Vanden Bempt, voorzitter 
Partijraad 
• Inleiding en toelichting werkzaamheden door Koen 
Raets, kongresvoorzitter 
• Schets 'Uitgangspunten' door Bert Anciaux, 
algemeen voorzitter 

14u30 Werkgroepen ^ 
Bespreking ontwerptekst kongreskommissie en 
amendementen 
1. Een rechtvaardige samenleving 
voorzitter: Willy De Saeger, algemeen 
penningmeester 
verslciggever: Patrik Vankrunkelsven, 
ondervoorzitter 
2. Een betere demokratie met integraal federalisme 
voorzitter: Frieda Brepoels, bestendig afgevaardigde 
verslaggever: Herman Lauwers, kamerlid 
3. Meer levenskwaliteit 

I 8 u 

voorzitter: Simonne Janssens-Vanoppen, 
provincieraadslid 
verslaggever: Jan Loones, senator 

Einde 

ZONDAG 12 SEPTEMBER 

9u30 Onthaal, inschrijving, overhandiging dokumentatie 
en stemkaart 

1 Ou Plenumvergadering 
• Welkom door kongresvoorzitter Koen Raets 
• Verslaggeving uit de werkgroepen, met 
eindbespreking en stemming over de amendementen 

13u Middagmaal 

14u30 Plenumvergadering 
• Verslaggeving uit de werkgroepen, met 
eindbespreking en stemming over de amendementen. 
• Stemming over de slottekst 
• Kongrestoespraak door algemeen voorzitter Bert 
Anciaux 

I7u30 Einde 

PRAKTISCHE 
WEGWIJZER 
Bus, trein; 
Het kongresgebeuren is makke
lijk te bereiken met het open
baar vervoer. Vanaf het Leu
vense station is het nau'wehjks 
een kwartiertje wandelen, of 10 
minuutjes 'bussen' met De Lijn 
richting Leuven-centnim. 
Overnachtingen; 
Wie in Leuven wil overnach
ten vindt ruime mogelijkheden. 
Het sekretariaat stuurt u graag 
enkele tips. U kan ook terecht 
op de Dienst voor Toerisme, 
Naamsestraat 1 a, 3000 Leuven 
-tel . (016)21 15 39. 
Parkeren: 
Sinds begin juli kent het Leu
vense stadscentrum een speci
fiek verkeersplan, •waarbij de 
wagens zoveel mogelijk uit het 
hart van de stad worden ge
meden. Leuven-centrum is dan 
ook gesneden koek voor voet
gangers, fietsers en het open
baar vervoer. 
Komt u toch met de Wcigen, dan 
moet u in elk geval het stadscen
trum mijden. Op 12 september 
grijpen, naast het VU-kongres, 
tal van aktiviteiten plaats: Leu
ven kermis. Stoet der Jaartallen 
en Open Monumentendag. 
Voor de kongresdeelnemers 
huurde de VU de universitaire 
parking aan de Frederik Lints
straat (vlakbij het OCMW-ge-
bouw) af. Kongressisten kun
nen er op vertoon van hun stem
kaart gratis terecht. Vanaf de 
parking is het nauwelijs vijf mi
nuutjes stappen naar de kon-
greszaal. 

In het volgend nummer van De 
Toekonut vindt u de preciese in
formatie hieromtrent uitgebreid 
opgesomd. 
De inw^endige mens; 
De studenten- en bierstad Leu
ven biedt tal van mogelijkheden 
voor "spijs en drank". De Leu
vense kroegen en briuderieé'n zijn 
beroemd en berucht. De Leu
vense Oude Markt, op enkele 
honderden meters van het kon-
grescentrum, is hét uitgangs
centrum van de stad. 
Eetgelegenheid vinden is even
min een probleem. In de onmid
dellijke omgeving van het kon
gresgebeuren vindt u een uitge
lezen keuze restaurants. 
Eerste hulp: 

Zoals steeds zijn de hulpdien
sten van het Vlaamse Kruis 
ruim vertegenwoordigd. Bij 
problemen kan u op zaterdag 
en zondag voortdurend bij hen 
terecht. 
Anders-validen: 
Voor anders-validen is ekstra 
parkeermogelijkheid voorzien 
in de Debériotstraat, vlakbij het 
kongresgebeuren. Toegang tot 
de straat is er enkel op ver
toon de anders-validenkaart én 
de kongresuitnodiging. 
De Aula Pieter De Somer is vlot 
toegankelijk. Indien nodig ste
ken de hulpdiensten graag een 
ekstra handje toe. 
Kinderopvang 

De ouders die met hun kin
deren naar Leuven willen ko
men, kunnen rekenen op uit
gebreide kinderoppas. Traditio
neel worden de kinderen opge
vangen door deskundige anima
toren van de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen. In het Ma-
ria-TheresiakoUege krijgen de 
kinderen, naast een eigen lo
kaal, ook het binnenplein ter 
beschikking voor spel en ani
matie. 
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WELKOM IN LEUVEN 
De Leuvense arrondissementele 
bestuursploeg heet u van harte 
welkom in de hoofdstad van de 
nieuvi^e provincie Vlaams-Bra-
bant. Op 11 en 12 september 
nemen VU-kongresdeelnemers 
opnieuw bezit van het hart van 
de stad. Immers, ook reeds in 
1990 was de VU in Leuven te 
gast voor een belangrijk partij-
kongres. Twee dagen lang werd 
toen gekongresseerd onder het 
motto "Vrij Vlaanderen, vrije 
mensen". Ook toen wijdde de 
VU haar aandacht aan de uitte
kening van het Vlaamse samen-
levingsprojekt. 
Wij zijn buitenge-woon ver
heugd dat wij voor het eerste 
algemeen ledènkongres de gast
heer mogen zijn. Leuven biedt 
een uitstekend kader voor de 
konfrontatie van meningen en 
ideeën. De aloude traditie van 
universiteitsstad draagt hier on
tegensprekelijk sterk toe bij. 
Midden september is de stad 
nog niet overbevolkt door de 
studenten (de enkelen die er zijn 
moeten wel blokken voor hun 
tweede zit). In september ne
men de Petermannen, de echte 
Leuvenaars, bezit van hun stad. 
Want september is de grote ker-
mismaand, met alle daarbij ho
rende aktiviteiten. Op zondag 
12 september trekt, bijvoor
beeld, de jaarlijkse Stoet der 
Jaartallen door het stadscen
trum. De verwachte toeloop. 

mede ook veroorzaakt door de akademisch denken en maat-
Open Monumentendag, kan de schappijbetrokken engagement. 
VU-aanwezigheid enkel ekstra lïen ankerpunt voor jong en 
onderlijnen. bruisend leven, met open blik 
Leuven is een smeltkroes. Van op de toekomst. 

KONGRES IN DE KIJKER 

Vanzelfsprekend richten ook de 
eigen VU-media de schijnwer
pers tenvolle op dit partijkon-
gres. 

Op 8 september e.k., enkele 
dagen voor het kongres, be
steden het ledenblad De Toe-
konvit en het weekblad W I J 
ruime aandacht aan het kon-

gresverloop en de kongresprak-
tika. 
Na het kongres bieden De Toe-
kornat en het weekblad W I J een 
uitgebreide verslaggeving van 
het kongresgebeuren en beli-
chen het blad de kongresbeslui-
ten. 

Begin oktober komt de 
Vlaams-Nationale Omroep-

stichting (VNOS) diepgaand 
terug op de betekenis van dit 
VU-kongres. Dit in haar uitzen
ding van maandag 4 oktober om 
22u.55 op TVl . Naast een ruime 
verslaggeving van beide kon-
gresdagen ziet u een gesprek 
met kongresdeelnemers en di
verse partijverantwoordelijken. 
Uitkijken dus! 

Leuven Vlaams, de studenten-
revolte van midden de zestiger 
jaren ligt vandaag precies 25 
jaar achter de rug. Vlaamse stu
denten wierpen toen het uni
tair Belgische juk af, manifes
teerden voor een eigen Vlaamse 
universiteit én de demokratise-
ring van het onderwijs en het 
maatschappelijk leven. 
Op de vooravond van ons par-
tijkongres past het wellicht even 
symbolisch hiernaar te venvij
zen. Ook voor de VU gaan 
de strijd om het eigen Vlaamse 
huis, en de mjuatschappelijk in
vulling ervan onverbrekelijk sa
men. 
De VU is steeds een program
mapartij geweest. Vooruitstre
vend en vernieuwend. Straks, 
in Leuven, kan en moet de VU 
opnieuw het voortouw nemen 
in de uitbouw van een solidaire 
en verdraagzame Vlaamse sa
menleving. 
Dat is de uitdaging die ons in 
Leuven wacht. Dat is de ver
antwoordelijkheid die aUe leden 
op ons partijkongres op zich ne
men. • 
Van harte welkom. 

Pol Vanden Bempt 
Arrondissementeel Voorzitter 

KONGRES-
UITGAVE 
O p woensdag 8 september, 
enkele dagen voor ons alge
meen ledènkongres, belich
ten WIJ en De Toekorrut op
nieuw diepgaand het kon
gresgebeuren U vindt er 
dan de allerlaatste prakti
sche afspraken op een rij 
gezet. Ook het kongresre-
glement, zowat de handlei
ding bij het kongresverloop, 
wordt er integraal in afge
drukt. 

ALLE VU-LEDEN 
WELKOM 
Op 11 en 12 september draaien 
de kongrespoorten open voor 
alle VU-leden. Alle leden kun
nen, op vertoon van hun lid-
kaart '93, aan de debatten en 
stemmingen deelnemen. 

In de kongresgeschiedenis van 
de VU is dit nieuw. Vroegere 
kongressen -waren voer voor een 
beperkt aantal bestuursleden 
die selektief werden gemanda
teerd vanuit hun afdeling of ar
rondissement. Vandaag wordt 
de betrokkenheid van de le
den bij de partijwerking struk-
tureel mogelijk gemaakt. Moge
lijke tussenschotten worden in 
Leuven alvast weggehaald. 

Om praktisch-organisatorische 
redenen wordt wel gevraagd 
vooraf in te schrijven. Zo kan 
het partijsekretariaat u tijdig de 
nodige dokumentatie en infor
matie thuis bezorgen. 

Wie vooraf inschrijft kan z'n 
persoonlijke stemkaart ook on
middellijk en zonder w^achten 
afhalen aan het speciale kon-
gresloket. 

Even verderop in dit blad vindt 
u een inschrijvingsbon. Vul deze 
vandaag nog in ! 

BEL ONZE 
KONGRES-
FOON 

U wil dat uw stemkaart meteen 
klaarligt aan de ingang van de 
kongreszaal ? 
Bel onze kongresfoon of beter 
nog, fax de antwoordbon die u 
in dit nummer vindt afgedrukt. 

K O N G R E S - F O O N : 
02/219.49.30 

KONGRES-FAX: 
02/217.35.10 

IK LAAT NIET OP ME WACHTEN I 
De oproep om kritisch mee te denken over het 
programma van de Volksunie boeit me. O p het 
partijkongres in Leuven wil ik aktief mee-pra-
ten over de toekomst van Vlaanderen. Hou mij 
alvast een plaats vrij in de kongreszaal. 

Schrijf ik nü in, dan ontvang ik tijdig de kon-
gresmap, samen met alle praktika én m'n per
soonlijke kongreskaart. 

(graag in hoofdletters a.u.b.) 

ik kom naar Leuven 

ü op zaterdag 11 september 

ik neem bij voorkeur deel aan vol
gende sektievergadering 

ü 1. E^n rechtvaardige samenleving 

ü 2. Een betere demokratie 

ü 3. Meer levenskwaliteit 
ü op zondag 12 september 

Naam: _ 

Straat: _ 

Postnr.: 

Tel: / 

Gemeente: 

-Voornaam: 

Nr.: Rus: 

Terug te sturen naar: 

Koen Raets, Kongresvoorzitter, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

_2i;jSSS2^2SI2!22222£_ IKIIB»! émsm 
" 4- ^ fea^ ^J'^^^ii-^S. 
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ACHHIEN ARRONDISSEMENTELE VOOR-RONDES 

U KAN HET KONGRES OOK IN UW ARRONDISSEMENT 
MEE VOORBEREIDEN 

De formule van een leden-kongrej L) nieuw. Be toe
gang tot de kongred werkzaamheden i) nut langer 
beperkt tot bedtuuröleden van de partij. Dit betekent 
niet dat er op afdellngd- of arrondlödementeel niveau 
geen overleg kan plaatsvinden. Integendeel. 
De 18 arrondi)öementete VU-dtrukturen doen een 
stevige inspanning om alle leden bij de kongredvoor-
bereiding te betrekken. Vorige week hielden velen reedd 
een eeröte verkennende bijeenkonut. 
Vandaag nodigen wij u uit op de tweede voorronde. 
Hieronder vindt u de datum en plaats van afspraak 
voor uw arrondissement. Daarnaast vindt u tevens de 
naam en het telefoonnummer van de kontaktpersoon 
voor uw regio. 

Op deze bijeenkomsten zijn alle VU-leden hartelijk 
welkom. Naast een algemeen overzicht van de kon-
greswerkzaamheden krijgt u een toelichting bij de 
binnengekoinen amendementen, en de daaruitvoort-
Vloeiende nieuwe ontwerptekst. Het vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel zorgt voor de edukatieve begeleiding. 
Komt u naar Leuven, dan kan u zich reeds een eerste 
maal-inleven in het debat. Moet u zich in Leuven 
verontschuldigen dan kan u in uw eigen regio toch de 
kongressfeer opsnuiven. 

Aalst 

Antwerpen 

Brugge 

Brussel 

Dendermonde 

Geiit-Eeklo 

Halle-Vilvoorde 

Hasselt 

leper 

Kortrijk 

Leuven 

Mechelen 

Oudenaarde 

Oostende-
Veume-Diksmuide 
Roeselare-Tielt 

Sint-Niklaas 

Tongeren-Maaseik 

Turnhout 

vr. 10.09 

woe. 08.09 

do. 09.09 

do. 09.09 

di. 07.09 

woe. 08.09 

vr. 03.09 

do. 09.09 

do. 09.09 

woe. 08.09 

do. 09.09 

ma. 06.09 

do. 09.09 

woe. 08.09 

do. 09,09 

ma. 06.09 

do. 09.09 

do. 09.09 

20 u 

19.30 u 

20.30 u 

20 u 

19 u 

20 u 

20 u 

20.30 u 

19.30 u 

20 u 

20 u 

20.30 u 

20 u 

20 u 

20 u 

20 u 

20.30 u 

20.30 u 

Zaal "Den IJzer" (Vléianderenstraat 13 - 9300 Aalst) 
• Hugo De Bruecker (053/66.54.17) 
Alpheusdal (F. Williotstraat 22 - Berchem) 
• Arr. Sekretariaat (03/238.82.08) 
't Leitje ('t Leitje 35 - Assebroek - 050/35.17.56) 
• Gilbert Vanoverschelde (050/82.52.02) 
De Markten (Oude Graanmarkt 5 - 1000 Brussel) 
• Marie-Paule Quix - Stefaan Delannoo (02/646.33.50) 
Den Ommeganck (Grote Markt 18 - Dendermonde) 
• Chris Van Acker (09/369.36.95) 
Dienstencentrum (Braemkasteelstraat 32 - Gentbrugge) 
• Arr. Sekretariaat (09/223.70.98) 
Collegium (Brusselstraat - Groot-Bijgaarden) 
• Piet Ronsijn (02/569.77.64) 
Hotel Overemde (Kempstraat 8 - As) 
• Erik Notermans (089/65.00.56) 
CC "De Meersen" (Sint-Niklaasstraat 4 - leper) 
• Mare Meersseman (057/20.67.65) 
't Voske (Burg. Reynaertstraat 9 - Kprtrijk) 
• Guido Verreth (056/22.57.03) 
CC De Borre (Speelpleinstraat 10 - Bierbeek) 
• Annie Ruytings (016/63.59.05 - na 6.9) 
Ontmoetingscentrum St.-Maartensberg (Sint-Maartens-
berg 1 - Rijmenam) 
• Mia BUliet (015/51.31.69 - na 31.8) 
Brakelhof (Markt, Brakel) 
• "Eddy Herteleer (09/384.63.37 - na 16.30 u) 
Trefcentrum (Aartshertogstraat 4, Oostende) 
• Pierre Nolf (058/51.41.44) 
't Leeuwke (H. Verrieststraat 4 - 8800 Roeselare) 
• 't Leeuwke (051/20.83.45) 
Zaal Nectar (Driekoningstraat 48 - Sint-Niklaas) 
• Jan-Pieter Maes (03/776.51.30) 
Hotel Overeinde (Kempstraat 8 - As) 
• Linda Vissers (011/23.70.31) 
Malpertuus (Turnhoutsebaan 15 - Mol) 
• Klara Hertogs (014/41.45.79) 

DE KONGRESKOMMISSIE: WIE OF WAT? 

Wellicht vragen een aantal lezers zich af wie deel uit
maakt van de "kongrcskomm'usle". Hieronder vindtu 
alle namen op een rij gezet. 
De kongreskommissie heeft aU opdracht alle amende
menten die op de oorspronkelijke kongrestekst worden 
ingediend te evalueren. Wordt een amendement aan
vaard, dan wordt het opgenomen in de door de kongres-
kommusie voorgestelde kongrestekst. Deze tekst vormt 
dan het vertrekpunt voor de stemmingen tijdens het 
kongres. 
Naast afgevaardigen van het partijbestuur, hebben de 
achttien VU-arrondissementen elk hun vertegenwoor
diger in de kongreskommbsie. Ook de VU-vrouwen en 
de VU-Jongeren hebben er hun vaste stek. Meteen is de 
basis van de partij ook in dit belangrijk voorbereidend 
kongresorgaan volop vertegenwoordigd. 
Kongresvoorzitter 
Koen Raets (Hoevenen-Stabroek) 
Voorzitter Kongreskommissie 
Bert Anciaux (Neder-over-Heembeek) 
Sektievoorzitters 
Willy De Saeger (Denderwindeke) 
Simonne Janssens-Vanoppen (Heusden-Zolder) 
Frieda Brepoels (Hasselt) 
Sektie-inleiders / -verslaggevers 
Patrik Vankrunkelsven (Laakdal) 
Herman Lauwers (Brasschaat) 
J a n Loones (Oostduinkerke) 
Afgevaardigden Dagelijks Bestuur VU 
Chris Vandenbroeke (Waregem) 
Annemie Van de Casteele (Hekelgem) 
A%evaardigden VU-Parti jbestuur 
Geert Lambert (Oostende) 
Luk Bral (Z-wijndrecht) 
Lieven Dehandschutter (Sint-Niklaas) »' 
Herman Verheirstraeten (Kortenberg) 
J a a k Vandemeulebroucke (Oostende) 
Paul Van Grembergen (Ertvelde) 
Arrondissementele afgevaariligden 
Danny Denayer (Aalst) 
Koen Pauii (Antwerpen) 
Luk Grootaerdt (Assebroek-Brugge) 
Vic Anciaux (Brussel) 

Gommaar De Wit (Wieze - Dendermonde) 
Karel Van Hoorebeke (De Pinte - Gent-Eeklo) 
Piet Ronsijn (Itterbeek - Halle-Vilvoorde) 
Erik Notermans (As - Hasselt) 
Wilfried Delaere (Wervik - leper) 
Staf Beelen (Bellegem - Kortrijk) 
Luk Vanhorenbeek (Korbeek-Lo - Leuven) 
André Meys (Mechelen) 
Eddy Herteleer (Zingem - Oudenaarde) 
Roos Snauwaert (Gistel - Oostende-Veurne-Diksmuide) 
Geert Bourgeois (Izegem - Roeselare-Tielt) 
Boudewijn Vlegels (Kieldrecht - Smt-Niklaas) 
Jaak Cuppens (Maaseik - Tongeren-Maaseik) 
J o Valgaeren (Mol - Turnhout) 
Volksunie-Jongeren 
Zeger Collier (Brugge) 
VU-Vrouvtfen 
X ( ) 

ZONDAG
NAMIDDAG 
WORDT 
FEESTELIJKE 
SLOTZiniNG 

Programma-kongressen vragen 
van de deelnemers inzet en kon-
centratie. De opeenvolgende 
amendementen, de vurige en 
spitse tussenkomsten, de stem
mingen ... dit alles vergt van de 
deelnemers veel energie. 

Vanzelfsprekend wordt tussen
tijds ook gezorgd voor een vro
lijke en ontspannende noot. En, 
wie de jongste VU-meetings en 
kongressen meemaakte weet 
dat "kwaliteit" dan verzekerd is. 

In Leuven maakt u kennis met 
de Jeggpap New Orlearu Jazzband. 
Kenners weten deze zes-kop
pige band — met stam- en anker
plaats in Dendermonde — met
een te duiden als hét New Or
leans toporkest in dit land. 

Op het repertorium: klassiek 
New Orleans, blues, sw^ing, 
boogie-woogie, ... kortom: mu
ziek voor alle momenten. 

De Jeggpap New Orleans 
Jazzband heeft talrijke toernees 
en festivaloptredens in binnen-
en buitenland op haar aktief. 
Zo koncerteerde de groep in 
de Verenigde Staten, Engeland, 
Marokko, Canarische Eilan
den,... Grote bijval genoten haar 
optredens in wereldsteden als 
Londen, Keulen, Frankfurt, 
Nashville, Memphis en... New 
Orleans. 

Een niet te missen optreden. 
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KAN OUDE WIJN LEKKER ZIJN? 
(vervolg van blx. 1) 

H i e r o n d e r publ ice ren w e de re 
soluties van v roegere V U - k o n -
gressen die dezelfde tema's be
hande lden . Z e w e r d e n verza
meld d o o r V U - s t u d i e m e d e -
w e r k s t e r EL> Van Weert. 
In de o n t w e r p t e k s t w o r d e n 
naas t deze "oude" tema's een 
aanta l "n ieuwe" tema's aange 
sneden , zoals d ruggebru ik , aids, 
de p r o b l e m e n van het gerech te 
lijk appa raa t , enz. H e t sp reek t 
vanzelf da t deze tema's in onze 
o n d e r s t a a n d e vergel i jking ont
b r e k e n . 
W e b r e n g e n U de kongres reso -
luties uit de oude kongressen in 
dr ie bi jdragen, re fe rerend naa r 
de dr ie gro te tema's uit de ont
w e r p t e k s t voor 11 en 12 sep
tember . W e bes teedden vooral 
a a n d a c h t aan de vergeli jking 
met de kont rovers ië le bepal in
gen uit de on twerp teks t . O m 
de l ek tuu r makkel i jker te ma
ken, d r u k k e n w e pe r rezolut ie 
enkele k e r n w o o r d e n vetjes af. 
N a a s t de o n d e r s t a a n d e aange
haa lde resolut ies v o n d e n Van 
W e e r t in de teks ten van de v roe 
gere kongressen regelmat ig ver
wijzingen naa r s t a n d p u n t e n die 
reeds ja ren deel u i tmaken van 
het V U - p r o g r a m m a en die ook 
n u w e e r aan b o d k o m e n in de 
o n t w e r p t e k s t v o o r he t k o m e n d e 
kongres . H e t gaa t hier om o n d e r 
mee r he t V U - s t a n d p u n t in ver
b a n d met de verzuiling, een plei
dooi voor he t b e h o u d van onze 
kuituur in Europa, o m t r e n t pacl-
fu>me, een d e m o k r a t i s e n n g van 
de uutellingen van de EG, enz . Een 
volledige wee rgave van al deze 
resolut ies zou ons te ver leiden. 
In h a a r no ta besloot Els Van 
W e e r t da t da t bepaa lde s tand
p u n t e n in het o n t w e r p - m a a t -
schappeli jk p r o g r a m m a h e r n o 
men w o r d e n . Ande re s t a n d p u n 
ten w o r d e n ve rde r gekonkre t i -
seerd of u i tgewerk t . In één ge
val sp reek t een voors te l uit he t 
n i euwe o n t w e r p - p r o g r a m m a 
een v roege r i ngenomen s tand
p u n t t e g e n : in het o n t w e r p p r o 
g r a m m a van Bert Anc iaux 
w o r d t voorges te ld de titempllcht 
te b e h o u d e n . In een vor ig kon 
gres s temde de V U een rezolut ie 
om de s templ icht af te schaffen 
en he t s t emrech t in te voe rep . 

EEN 
RECHTVAARDIGE 
SAMENLEVING 

U I T H E T K O N G R E S V A N 
1990, VRIJ VLAANDEREN, 
VRIJE MENSEN 

„ Voor de Volksunie dringt zich een 
grondig maatschappelijk debat op 
over de ontwikkeling van de arbeid 
naar de toekomst toe. De berverde-
Ung van de arbeid, arbeidstijd en 
-inhoud, de grenzen tussen loon- en 
niet-loonarbeid, de eindeloopbaan-
problematiek, de relatie met onder
wijs, vorming en vrijetijdsbesteding 
zijn in dit kader van ontzettend 
groot belang." 
„Een nieuwe arbeidsorganisatie 
kan voor de Volksunie gerealiseerd 
worden door het toepassen van di
verseformules zoals deeltijdse arbeid 

voor man en vrouw, in- en uitstap-
mogelijkheden en waardering van 
maatschappelijk zinvolle aktivitei-
ten. De invoering van het recht op 
een basisinkomen kan dit bevorde
ren. " 
„De sociale verantwoordelijkheid 
moet voor de Volksunie door de ganse 
gemeenschap gedragen worden, ieder 
volgens zijn mogelijkheid. Alle in-
konuiten, en niet enkel die uit ar
beid, dienen bij te dragen tot de 
financiering van de sociale zeker
heid. " 
„ Om deze evolutie in de richting van 
een rechtvaardige internationale or
dening mogelijk te maken moeten de 
welvarende Linden ernstige inspan
ningen leveren. (...) De inspannin
gen betreffen eveheens de verschui
vingen die op makro-ekonomisch 
vlak noodzakelijk zijn, de herschik
king van schulden om een ekono-
mische heropleving mogelijk te ma
ken, eerlijkere handelsbetrekkin
gen en verantwoorde prijzen voor de 
grondstoffen." 

U I T H E T K O N G R E S V A N 
1985, WERK IN EEN ZELF
STANDIG VLAANDEREN 

„Het mininuiminkomen is een 
recht voor iedereen. Het 'is een le
vensnoodzakelijk basisinkomen voor 
de opvang van de primaire behoeften 
voor een menswaardig bestaan." 
„Het miminuminkomen 'is een recht 
dat via een algemeen systeem door 
de hele maatschappij naar draag
kracht moet gedragen worden." 
„Het minimuminkomen dient recht
streeks gekoppeld aan de fiskaliteit. 
Voor elk lid van een gezin of andere 

fiskale entiteit moet een onbelast
baar minimum-inkomen aanvaard 
worden." 
„Door de S.Z.-biflragen op het to
tale 'inkomen te voorzien, is de kop
peling van de S.Z. aan het inkomen 
uit arbeid momenteel te radikaai 
De S.Z. wordt al te zeer en uit
sluitend ten laste gelegd van de ar
beid. In zover de financiering van 
de sociale zekerheid verbonden blijft 
aan bijdragen op het inkomen uit 
arbeid, dient er een onderscheid ge
maakt te worden tiusen de arbeids
intensieve en kapitaalsintensieve be
drijven. (...) Er dient gestreefd te 
worden naar een financiering van 
de vervangingsinkomens door de hef
fing van een sociale belasting op 
de toegevoegde waarde per bedrijf 
'in plaats van een financiering door 
bijdragen op basis van het inkomen 
uit arbeid." 
„Het recht op een minimuminko
men is een individueel recht. Het ui 
niet afhankelijk van de gepresteerde 
arbeid of het inkomensniveau van 
andere leden." 
„De vastgestelde minima dienen ge
lijktijdig als belastingskrédiet dat 
bij ontoereikend inkomen geheel of 
gedeeltelijk wordt uitbetaald." 
„ Wanneer een financieel gunstigere 
situatie wordt bereikt of herwon
nen, dan moet deze inspanning fis
caal beloond worden. Er moet m.a.w. 
een voldoende verschil bestaan tus
sen het minimuminkomen en het 
minimum-belastbaar inkomen." 
„Er wordt een gelijk basispensi
oen ingevoerd. Deze gelijkschakeling 
moet geleidelijk gebeuren." 
„Het basispensioen is duidelijk ho
ger dan het minimum-inkomen. Het 
pensioen is immers definitief en be
stemd voor een lange periode." 
„Het is aanvaardbaar dat het pen
sioenbedrag in verhouding staat met 
het voorheen ontvangen inkomen, 
maar wij opteren voor het optrekken 
van de laagste pensioenen en het af
toppen van de hoogste zodanig dat de 

spanning tussen belde nooit groter 
is dan 1 tot 5." 
„Degezondheidszorgen worden ge
financierd via een hervormde fiska
liteit, waardoor de last niet beperkt 
wordt tot de beroepsaktieve bevol
king. De individuele bijdrage wordt 
afgeschaft." 
„De Volksunie u geen voorstander 
van algemene overheidsmaatregelen 
die de arbeidsduur ongenuanceerd 
voor alle bedrijven vermindert, om
dat hierdoor de loonkosten voor de 
bedrijven zullen stijgen waardoor 
nog meer kapitaalsintensieve en ar
beidsbesparende investeringen zul
len plaatsvinden. Hierdoor wordt het 
werkloosheidsprobleem vergroot in 
plaats van verminderd." 
„De overheid moet in de wet vol
doende fleksibiliteit voorzien om de 
arbeidsherverdeling mogelijk en 
aantrekkelijk te maken via fiskale 
maatregelen. Deze para-fiskale 
gunstmaatregelen worden uiteraard 
slechts van kracht bij stijgende te
werkstelling. Gezien de hoge maat
schappelijke en sociale kost van de 
werkloosheid kan de overheid de voor
gestelde tegemoetkomingen voor het 
overheidsbudget doorvoeren met po
sitief resultaat." 

„De (para-)fiskale gunstmaatrege
len hebben tot doel de loonwig te ver
smallen d.w.z de afstand tussen de 
totale loonkosten en het netto-loon 
te verlagen." 
„Via een belastingskrediet wordt 
ervoor gezorgd dat het nettoloon van 
de werknemer niet evenredig daalt 
met de minder gepresteerde arbeids
duur. " 
„Para-fiskale tegemoetkomingen 
ten gunste van de werkgever moeten 
de totale loonkost anderzijds der
mate drukken dat het voor de werk
gever aantrekkelijker wordt meer 
mensen gedurende kortere tijd te Ui
ten arbeiden." 
„Het herstel van het evenwicht tus
sen arbeid en tewerkstelling door 
arbeidsherverdeling via een aan
passing van de arbeidsduur heeft 
slechts kans op slagen indien met 
volgende twee luiken rekening wordt 
gehouden: 

- de m e n s is mee r d a n alleen 
m a a r een rege lbare s is teemva-
riabele. D e overhe id laat bijge
volg he t initiatief over aan he t 
over leg op bedrijfsnivo w a a r 
d o o r de keuzemogel i jkheden 
van de individuele w e r k n e m e r 
en w e r k g e v e r ve rg ro ten . 
- D e overheidspol i t iek moet 
e r o p ger ich t zijn he t he rve rde 
l ingsmechanisme in goede ba
nen te leiden." 
„Het recht op arbeid en het recht 
op inkomen zijn voor de VU on
aantastbare beginselen die, gezien de 
huidige ekonomische situatie, drin
gend in de praktijk moeten worden 
omgezet." 

U I T H E T K O N G R E S V A N 
1982, EKONOMIEENEKOLO-
GIE 

„De Volksunie gelooft in de moge
lijkheid om de ekonomische ont
wikkeling in evenwicht te brengen 
met de eerbied en de zorg voor 
bet leefmilieu. Het bereiken en het 
handhaven van dit evenwicht is meer 
dan ooit een politieke opdracht van 
eerste rang. Daarom moet het gezag, 
in tegenstelling tot in het verleden, 
zich kwijten van zijn plicht om het 
ongebreideld groepsbelang of eigen
belang tegen te gaan en om het zo 
mogelijk en zo nodig te buigen naar 
de welbegrepen eisen van het milieu
beleid. Bovendien is het rechtvaardig 
verdelen van de webdjnsfaktoren die 
ontleend worden aan natuur en om
geving een belangrijke vereiste." 
„Het streven naar evenwicht tussen 
ekologie en ekonomie is een rem 
op de ongebreidelde drang naar lou
ter produktie en verbruik en op het 
mateloos najagen van welvaart zon
der welzijn. De Volksunie i> er zich 
van bewust dat hierbij een waarden
schaal moet gehanteerd worden, du 
vooralsnog tegenstrijdig is met de 
heersende trent in onze maatschap
pij. Ze weigert echter het ekologisch 
uitgangspunt los te haken van de 
ekonomische bekommernis en aldus 
de thans nog vigerende eenzijdige 
waardenschaal te vervangen door een 
even eenzijdige waardenschaal in de 

andere richting." 
„De volksunie stelt dat de verwe
zenlijking van het recht op arbeid 
voor iedereen die kan arbeiden, een 

fundamentele opdracht is voor de 
overheid en een basisvoorwaarde voor 
de instandhouding van een gezonde 
demokratie. De verwezenlijking van 
deze doeUtelling moet het hoofddoel 
zijn van iedere ekonomische poli
tiek. " 

U I T H E T K O N G R E S V A N 
1979, HET HERNIEUWD 
VERTROUWEN 

„In de huidige sociaal-ekonomische 
situatie, gekenmerkt zowel door 
grote werkloosheid als door snelle 
technologische ontwikkeling, zijn het 
verwezenlijken van het recht op ar
beid, het humaniseren van de ar
beid en het scheppen van een nieuwe 
arbeidsmoraal uitdagingen waarop 
wij een antwoord moeten geven. De 
herverdeling van de arbeid en 
het scheppen van nieuwe arbeid zijn 
daarin absolute prioriteiten. De toe
passing van dit principe mag niet 
alleen beperkt worden tot een werk
tijdverkorting per dag of per week, 
maar moet gezien worden in het 
ruimer kader van een nieuw maat
schappelijk patroon." 
„De Volksunie is voorstander van 
een eenheidsvakbond, los van alle 
politieke strekkingen. De vakbond 
is onmisbaar en onvervangbaar in 
het overleg met de werkgevers. Bij 
het nemen van politieke beslissingen 
spelen de vakbonden en de werk
geversorganisaties, naast de andere 
drukkingsgroepen, een raadgevende 
rol niet alleen ten aanzien van de re
gering maar ook van het parlement. 
De eigen rol van de vakbonden in 
de werking van de overlegstrukturen 
dient erkend te worden. Van de vak
bonden wordt verwacht dat zij het 
politiek pluralisme binnen hun ei
gen ledengroep feitelijk erkennen en 
dat zij het federalisme doortrekken 
in hun organisatie." 

U I T H E T K O N G R E S V A N 
1978 

„ Wij willen de samenleving van 
morgen open en demokratisch. Bij
gevolg moet de arbeid herverdeeld 
worden, zowel in de produktUve als 
in de non-profit sektor. Alleen door 
deze herverdeling kan, ook bij struk-
turele of voortdurende werkloosheid, 
het recht op arbeid als demokratUch 
recht verwezenlijkt worden." 
„Zonder rechtvaardige arbeids
verdeling komt de demokratie in 
gevaar. Daarom stelt de Volksunie 
dit probleem centraal Dogmatische 
stellingen mogen niet beletten dat 
een waaier van middelen tot herver
deling van de arbeid wordt aange
wend: deeltijds werk, verkorting van 
de arbeidsduur, strijd tegen sluik-
werk en tegen overuren en alle ku-
muls, grotere soepelheid bij de toe
gang tot zelfstandige arbeid, aan
moedigen van groepspraktijken 
enz." 

U I T H E T K O N G R E S V A N 
1975 

„ Voor de Volksunie betekent dit geen 
stopzetting van de ekonomische 
groei Deze groei vat zij echter niet 
op als een louter kwantitatieve toe
name van het bruto-nationaal pro-
dukt. Hij moet omgebogen worden 
tot een groei van de kwaliteit van 
het individuele menselijk bestaan en 
van het gemeenschappelijk samenle
ven. Ekonomische groei is geen doel 
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maar een middel in dleiut van de 
wezenlijke m£naelijke behoeften, in 
dienét van de rechtvaardigheid en 
het gemeenschappelijk welzijn." 
„(...) Dit impliceert een stelsel
matige planning van de ekonomie 
door de derrwkratisch gekozen poli
tieke overheid, een planning die in 
zijn essentiële trekken een impera
tief karakter heeft maar andersdeeb 
voldoende marges voor het vrije ini
tiatief en voor de aanpaöding aan 
moeilijk vooruit te becijferen om
standigheden moet voorop zetten." 

UIT HET K O N G R E S VAN 
1971, EEN NIEUW SOCIAAL 
BELEID VOOR VLAANDE
REN 

„De middelen voor een rechtvaar
dige en sociaal-verantwoorde maat
schappelijke zekerheid moeten 
worden geput uit de globale belas
tingsopbrengsten en toebedeeld aan 
de uitbetalingsorganismen via de 
rijksmiddelenbegroting. Dezeft^ca-
lisatie leidt tot een werkelijk even
redige verdeling van de lasten van de 
M.Z." 
„Het recht op zelfbeschikking en 
sociale vooruitgang voor ieder volk 
wordt door het partijkongres van de 
VU ait essentieel gesteld in de kon
tekst van de ontwikkelingssamen
werking: ontwikkelingssamenwer
king is bevrijdmgssamenwerking. 
Het zelfbeschikkingsrecht der vol
ken, op demokratische grondslag ge
bouwd, zal uitmonden in een recht
vaardiger wereldordening en betere 
internationale verstandhouding." 
„Met het doel een rechtvaardige 
welvaartspreiding te bereiken over 
gans de wereld, moeten hervormin
gen in de weretdekonomie worden 
doorgevoerd." 
„Het partijkongres van de VU acht 
het nodig dat de toegang tot onze 
markt voor de ontwikkelingslan
den wordt vergemakkelijkt door het 
openstellen van de EG-markt voor 
de industriële eksportprodukten en 
halffabrikaten uit de ontwikkelings
landen. " 

EEN BETERE 
DEMOKRATIE 
MET 
INTEGRAAL 
FEDERALISME 

UIT HET K O N G R E S VAN 
1990, VRIJ VLAANDEREN, 
VRIJE MENSEN 

„Op het Europees niveau wil de 
Volksunie een machtsuitoefening 
vanuit de regionale strukturen. Het 
gemeenschappelijk Europees huis 
moet gebouwd worden met volke
ren en regio's als basispijlers. Zulke 
konstruktie ui noodzakelijk om het 
hoofd te bieden aan een ongekon-
troleerde ekonomische en politieke 
machtsvorming op Europees niveau. 
Een demokratisch Europa kan 
voor de Volksunie verwezenlijkt wor
den door de toepassing van de federa
listische metoden. De Volksunie eist 
een meer demokratische besluitvor
ming binnen de Europese Gemeen
schap, waarbij een waarachtige Eu
ropese regering verantwoording af
legt aan een Europels parlement 
met volwaardige bevoegdheden en een 
senaat van volkeren en regio 's." 
„In het kader van ons integraal-fe
deralistisch denken wil de Volks
unie de lokale autonomie herwaar
deren en de lokale gemeenschappen, 
wijken en gemeenten de passende 
bevoegdheden en de daartoe vereiste 
middelen toekennen, onder meer op 

het vlak van het sociale, de 
veiligheid, de jeugd- en bejaar
denzorg, de leefomgeving, de 
vrijetijdsbesteding, het verkeer 
en de opvoeding. Dit veron
derstelt een waarachtige demo
kratische besluitvorming, geba
seerd op inspraak, overleg en 
kontrole, die afstapt van het ste
reotype meerderheid-minder
heidsbeginsel. Daarom wil de 
Volksunie alvast dat de schepen
colleges op basu van evenredig
heid worden samengesteld." 
„(...) Dit zal ondermeer vertaald 
worden in de strijd voor ontzuiling 
en voordepoiitizering, onder meer via 
meer vergelijkende eksamens, van 
magUtratuur, ambtenarij en onder
wijs, in een betere bescherming van 
het privi-leven en van persoonlijke 
gegevens, in een verfijning van 'in
spraak- en overlegorganen, een ver
betering van de bestuursopenheid en 
openbaarheid en in de strijd voor de 
ontvetting van de kabinetten en de 
afschaffing van dubbele mandaten 
en kumulaties. Deze nieuwe politiek 
kuituur L) gericht op het waarbor
gen van basisrechten en vrijheden 
van het individu in de strukturen en 
procedures van de overheid en van 
de organisaties, die de diensten voor 
deze overheid uitvoeren. Een nieuwe 
politiek kuituur veronderstelt tevens 
een onafhankelijke rechtsmacht, die 
aan de burger een snelle rechtsbede
ling en een doeltreffende bescherming 
tegen machtsmisbruik en machts-
afwending waarborgt. De Volksunie 
zal zelf als partij het voorbeeld ge
ven, onder meer inzake de benoe-
mings- en bevorderingspolitiek." 
„De Volksunie hecht bijzonder veel 
belang het behoud van de verschei
denheid aan kuituren in het toe
komstige, ééngemaakte Europa. De 
erkenning van de eigenheid in ver
scheidenheid moet een uitgangspunt 
zijn van het beleid dat op het Euro
pese niveau tot stand wordt gebracht. 
De Volksunie is ervan overtuigd dat 
het behoud van onze eigenheid, taal 
en identiteit een bewust Vlaams be
leid vergt." 

„De Volksunie opteert voor een op 
federalistische Uest geschoeid plura-
Ustuch onderwijsmodel, waarbij de 
school ingebed is in de geëigende 
gemeenschap, waarmee een voortdu
rende wisselwerking bestaat. In deze 
optiek wil de Volksunie enerzijds dat 
de levensvatbaarheid van het plu
ralistisch oriderwijs zou moeten 
worden mogelijk gemaakt middeb 
uitvoering en aanpassing van de be
staande wetgeving. Anderzijds wil 
de Volksunie een pluralistische sa
menwerking tussen de onderwijsnet-
ten door netoverschrijdende struktu
ren van beneden uit te bevorderen. 
Deze samenwerking kan maar ge
leidelijk tot stand komen en kan 
een aanvang nemen met afspraken 
rond programmatic en gezamelijk 
leerlingenvervoer en infrastruktuur. 
Dit pluralistisch onderwijsmo
del en de samenwerkingsver
banden mogen niet leiden tot 
éénvormigheid. De nodige vrij
heid in de programmatie en in 
de onderwijsmethoden moet 
\vorden toegelaten." 
„De Volksunie zal initiatieven ont
wikkelen om de gemeentelijke au
tonomie op diverse domeinen en in 
haar algemeenheid te herwaarderen. 
Zij is van oordeel dat tussen-ge-
meentelijke samenwerking soepel en 
demokratisch tot stand moet kun
nen komen. De Volksunie wenst op 
termijn te komen tot de afschaffing 
van het ondemokratische regime van 
de provincies." 

„ (...) De Volksunie stelt zich soli
dair op tegenover de nationale be
toging voor het recht op wonen, 
in die zin dat de Volksunie ervan 
overtuigd is dat een beperking van 
de spekulatiemogelijkheid absoluut 
noodzakelijk is om de woonsituatie 
'm Brussel veilig te stellen." 

UIT HET K O N G R E S VAN 
1988, EEN NIEUWE POLI-
TIEKKULTUUR 

„Om het misbruik van het politiek 
dienstbetoon tegen te gaan stelt de 
VU voor: 
• Lokale informatiediensten in 
te richten die de burgers helpen 
bij het vervullen van admini
stratieve verplichtingen en het 
bekomen van hun rechten. 
• Gemeenschappelijke en pro
vinciale ombudsdiensten op te 
richten om favoritisme en 
machtsmisbruik vanwege over
heden aan te klagen. 
H Politieke interventies te ver
bieden bij de behandeling van 
dossiers, evenals publiciteit van 
politiek dienstbetoon. 
Om de verzuiling tegen te gaan 
stelt de VU voor: 
H De dienstverlening van de 
overheid dient gedekoncen-
treerd te worden, minder bu-
reaukratisch maar kliëntvrien-
delijker gemaakt. De burger 
moet er gemakkelijk terecht 
kunnen voor alle adminstratieve 
formaliteiten inzake ZIV pen
sioen, kinderbijslag, werkloos
heidsuitkering, enz. 
• Uitbetalings- en doorgeef-
functies van sociale uitkeringen 
dienen aan de zuilen te worden 
onttrokken. De overheid moet 
deze functies zelf beheren. 
• Binnen elk segment van de 
"sociale markt" moet de over
heid de cianwezigheid van echte 
pluralistisch gestruktureerde 
instellingen waarborgen en des
noods zelf oprichten. Een to
tale bezetting van de sociale 

markt door zuilorganisaties is 
onaanvaardbaar. De vakbonds-
vrijheid moet worden gewaar
borgd." 
„De kiesplicht moet vervangen wor
den door het kiesrecht." 
„De invoering van afspiegelings-
kolUges op alle niveaus die hoofd
zakelijk beheers- en bestuurstaken 
waarnemen (schepencolleges, inter-

kommunales, deputaties enz.) Dit 
vereist een struktureel wettelijk be
krachtigd systeem zodat alle par
tijen er zich moeten aan onderwer
pen. " 
„Herwaardering van het politiek 
mandaat: 
- Alle mandatarissen moeten op 
een eerlijke wijze worden ver
goed. Via een gediversifieerde 
uitstapregeling moet de uittre
dende mandataris, na verloop 
van tijd, zich opnieu-w volwaar
dig kunnen inschakelen in het 
normale beroepsleven. De ver-
kozenen moeten hun mandaat 
in volle onafliankelijkheid kun
nen uitoefenen. Daarom moet 
het stelsel van politiek verlof 
vi'orden uitgebreid en ingevoerd 
voor alle politiek mandaten van 
hoog tot laag. 
- E^n stelsel van onverenig
baarheden met politieke manda
ten moet worden uitgebouwd en 
kumulatie van politieke manda- ' 
ten moet worden tegengegaan. 
- Bij het begin en bij het einde 
van zijn mandaat dient elk par
lementslid al zijn roerende en 
onroerende bezittingen mee te 
delen, evenals zijn funkties in 
de openbare en privé-sektor." 

UIT HET K O N G R E S VAN 
1975 
„De Volksunie beschouwt de ge
meenteschool- zeker 'in kleinere ge
meenten - als de ideale volksschool 
voor allen. Zij eist dan ook datdege-
nuentebesturen eerlijk en rechtvaar
dig zouden rekening houden nut de 
levensbeschouwelijke verscheidenheid 
van ouders en leerlingen." 
„De Volksunie wil in het raam 
van de rationalisatie een herwaarde
ring van het gemeentelijk onderwijs, 
dat mogelijkheden biedt voor het tot 
stand brengen van het pluralidtisch 
gem^enschapsonderwi/s." 
„Grond en ruimte zijn een schaars 
goed, van vitaal belang voor de or
ganisatie van onze leefwereld. Hier 
moet het kollektief belang steeds 
sterker primeren op de pr'ivé-belan-
gen en dus ook het recht van de 
gemeenschap op het privé-eigen-
domsrecht. De Volksunie wil een 
einde maken aan de feitelijke an
archie en de enorme misbruiken die 
op dit gebied blijven voortbestaan 
door een gevoelige inperking van de 
private eigendomsmacht over de be
schikbare gronden. Zij opteert voor 
een beleid dat geïnspireerd wordt 
door het beginsel dat het doelmatig 
gebruik van een grond, in funk-
tie van de individuele en kollektieve 
behoeften, de voorrang heeft op de ei
gendom ervan en neemt zich voor dit 
principe uit te werken in de nodige 
hervormingsmaatregelen." 

UIT HET K O N G R E S VAN 
1973 
„De Volksunie meent dat de demo
cratie op gemeentelijk vlak slecht 
funktioneert. Het feit dat de be-
stuursmeerderheid tijdens de ge
meentelijke legislatuur niet kan ge
wijzigd worden en het kontrolerecht 
van de oppositie in de praktijk vaak 
onuitvoerbaar is, verlamt de ge
meentelijke demokratie. Daar de ge
meentelijke demokratie vooral een 
bestuursdemokratie moet zijn, blijft 
de Volksunie voorstander van pro
portionele schepenkolleges. Deze 
formule zal mettertijd een geest van 
breder overleg doen ontstaan en al
leszins een betere informatie van de 
oppositie en de bevolking mogelijk 
maken." 
„Dit heeft voor gevolg dat de pro
vincies als politieke beleidsinstan-
t'ies moeten afgeschaft worden. De 
provinciale administraties kunnen 
behouden blijven als instrument van 
gedeconcentreerd bestuur eventueel 
met aanpassing van de grenzen van 
hun werkgebied." 
„De Volksunie beschouwt de auto
nome gemeente aL de politieke ba
siseenheid met eigen grenzen, eigen 
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lokale wetgevende macht, eigen geld
middelen, eigen groeiende en veran
derende opdrachten." 

UIT H E T K O N G R E S VAN 
1970, LEEFBARE GEMEEN
TEN IN EEN FEDERAAL 
VLAANDEREN 
„(...) Wenst de eigenaar niet zelf 
te herbouwen dan dient de gemeente 
de woning of eventueel de grond aan 
te kopen in der minne of desnoods 
te onteigenen en in te staan voor 
het bouwen van een nieuwe gezonde 
woning die wordt verkocht aan een 
sociale prijs of wordt verhuurd tegen 
een sociale huurprijs." 

MEER LEVENS
KWALITEIT 

UIT H E T K O N G R E S VAN 
1990, VRIJ VLAANDEREN, 
VRIJE MENSEN 

„Een brongeriehte politiek zal even
wel niet elke vorm van vervuiling 
verhinderen. De Volksunie meent dat 
deze restvervuiling bestreden moet 
worden door het principe dat de ver
vuiler betaalt toe te passen." 

„De Volksunie wenst dat er in eigen 
land en in Europa een moratorium 
op de kernenergie wordt nageleefd. 
Er dient in eigen land en in Eu
ropa voorrang gegeven te worden 
aan het onderzoek naar hernieuw
bare en milieuvriendelijke energie
bronnen. Dit moet uitmonden in een 
geleidelijke afbouw van de milieube
lastende energieprodukiie, zowel deze 
met kern- als met fossiele brandstof. 
Er dient eveneens voorrang te wor
den gegeven aan energiebesparende 
maatregelen. De problemen van de 
ontmanteling van kerncentrales en 
van kernafval zijn prioritaire m'i-
lieuopdraehten." 

„De Volksunie hecht bijzonder be
lang aan het behoud van de verschei
denheid aan kuituren in het toe
komstige, ééngemaakte Europa. De 
erkenning van de eigenheid in ver
scheidenheid moet een uitgangs
punt zijn van het beleid dat op het 
Europees niveau tot stand wordt ge
bracht. " 

„De Volksunie zal verder werk ma
ken van het uitdenken en ondersteu
nen van realistische scenario's om 
de aantasting en de bedreiging van 
de leefomgeving en het milieu tegen 
te gaan. (...).Tevens zal de Volks
unie een mobiliteitsdossier opmaken 
waarin de klemtonen zullen gelegd 
worden op het openbaar vervoer, op 
de bescherming van de zwakke weg
gebruiker en op het leefbaar maken 
van de stedelijke centra en stadsker
nen." 

UIT H E T K O N G R E S VAN 
1982, EKONOMIE EN EKO-
LOGIE NAAR EEN NIEUW 
EVENWICHT 

„De heffing van een milieubelas
ting is een noodzakelijk instrument 
om te komen tot een gedrag bij de 
vervaardiging en het verbruik dat 
sociaal en ekologisch verantwoord 
IS." 

UIT H E T K O N G R E S VAN 
1979, HERNIEUWD VER
TROUWEN 
„De Volksunie wil dat de komende 
generatie een gaaf leefmilieu erft, 
waar welzijn en gezondheid aL ho
gere waarden worden beschouwd dan 
produktie of technische vooruitgang 
die niet gericht is op het bevredi
gen van echte welzijnsbehoeften. Zij 
stelt dat de overheid strenge wetten 
moet opstellen 'inzake het leefmilieu 
en dat de vervuiler moet betalen." 
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JANCAUDRON: 

KONINGSCHAP IS ALS BESTUURSVORM / / 

VOORBIJGESTREEFD / / 

Radio Vlaanderen Inter
nationaal liet n.a.v. het 
oi'erlijden van koning Bou-
dewijn en de grote publieke 
belangstelling de VU'erd 
Paul Van Grembergen en 
Jan Caudron aan het 
woord. 

„Ook hij de Volluunie rezen eerdt 
enkele dchuchtere, nu dteed^ luidere 
protedten tegen het Belgisch Vor-
dtenhui). Fraktieleider Paul Van 
Gremhergen éprak zijn grote waar
dering uit voor de meru Boudewijn 
maar waarschuwde tegelijk tegen de 
perdonenkultu^." Z o o p e n d e de 
W e r e l d o m r o e p o p 14 augus tus 
)1. het p r o g r a m m a Zeven op. Ze
ven. Ui t he t v r a a g g e s p r e k da t 
d a a r o p volgde pub l ice ren wij 
enkele f ragmenten , met d a n k 
aan de radioredaktie. . 

OVERDRIJVING 

P. V a n G r e m b e r g e n : „Ik denk 
dat de publieke opinie van de redene
ring uitging dat koning Boudewijn 
een nobel meru woj en dat hij ge
tracht heeft zijn werk goed te doen. 
Deze waardering heeft de publieke 
opinie willen tonen. Ik geloof niet 
dat er veel politieke konkludied moe
ten uit getrokken worden. Zelf hou 
ik op geen enkele wijze van pemo-
nenkultuj, het stoort mij zelfs. Het 
schrijven van heiligenlevens hebben 
wij reeds lang aêhter ons gelaten. 
Elke mens kan zijn verdieruten heb
ben en ik ben het eens met het feit 
dat Boudewijn in deze staat en in 
de opdracht die hij vervulde grote 
verdiensten heeft, maar ik ben wars 
van elke overdrijving." 

• O o k a n d e r e VU-pol i t ic i lie
ten een republ ike ins geluid ho
ren, voora l J a n C a u d r o n liet 
blijken niet ged iend te zijn met 
dit erfelijk kon ingschap . 

J . Caudron: „Ik was aanwezig 
op de eedaflegging van Albert II, ik 
ben eerbiedig rechtgestaan maar heb 
niet geappLiuduseerd, aldus heb ik 
willen zeggen dat er nog republikei
nen zijn. De republikeinse gedachte 
UI een achtenswcuirdige gedachte, wij 
zijn geen schurftlijders. Aan de repu
blikeinen heb ik een signaal willen 
geven dat ook zij in het parlement 
vertegenwoordigd zijn." 

• Is i emand republ ike ins om
da t hij er van u i tgaa t da t het 
erfelijk kon ingschap een geda
t ee rde v o r m van b e s t u u r is ? 

J . Caudron: „Erfelijk koning
schap id een middeleeuws verschijn
sel dat hier en daar nog bestaat, ik 
vind het ai) bestuursvorm voorbijge
streefd. Het moet door een republiek 
vervangen worden. Nu ben ik ook 
realutisch en demokratisch genoeg 
ingesteld om in te zien dat in de 
euforie van de gebeurtenissen het af
schaffen van het koningschap niet 
voor morgen is. Wij republikeinen 
zijn een minderheid maar dat stoort 
mij niet." 

BIJ WIJZE VAN 
OVERGANG 

• Ik neem aan da t er nog meer 
r edenen zijn w a a r o m u het ko
n ingschap afwijst. 
J . Caudron: „Boudewijn was een 
uitstekend koning, met hem hebben 
wij geluk gehad. Er kunnen echter 
voorgangers of opvolgers zijn die het 

niet zo goed h e b b e n gedaan of 
zuilen doen . Ik d e n k b.v. aan 
Leopold II die veel kwal i te i ten 
h a d en heel w a t heeft gepres 
t ee rd m a a r die ook veel nega
tieve kan ten had . Ik d e n k m a a r 
aan zijn Kongo-bele id , hij heeft 
K o n g o leeggeroofd. D a a r o p is 
dan ook zijn immens fortuin 
gebasee rd da t overgeërfd w e r d 
d o o r d iegenen die nu het vor
s tenhuis b e w o n e n . Ik stel mij 
v r agen over de wijze w a a r o p da t 
fortuin v e r w o r v e n w e r d . Vol
gens mij gewoon d o o r diefstal. 
E n diefstal k a n alleen m a a r goed 
g e m a a k t w o r d e n d o o r res t i tu
tie. Nciar analogie me t de Bou-
dewijnst icht ing zou de n ieuwe 
k o n i n g een Alber t I l - s t icht ing 
k u n n e n opze t ten om in Za ï re 
goed te m a k e n w a t Leopold II 
een e e u w geleden in K o n g o ver
k o r v e n heeft." 

B Zijn er ook k o n k r e t e a rgu
m e n t e n om te zeggen da t he t 
k o n i n g s c h a p in België o n d e m o -
kra t i sch funkt ioneer t ? B.v. w a t 
de samenstel l ing van de rege
r ing betreft. . . 
J . C a u d r o n : „ A vind het ongeoor
loofd dat een republikein door een 
veto van het Hof nooit minister kan 
worden terwijl politici met een zwaar 
gerechtelijk verleden dat wel kunnen. 
Ik vind dat voor de nieuwe koning 
een taak ui weggelegd om daartegen 
bezwaar aan te tekenen. 
Een andere reden waarom ik als 
Vlaamj-nationalut niet hoog oploop 
met het vorstenhuis ij de tegenkan
ting tegen elke vorm van Vlaams 
zelfstandigheidstreven. De entourage 
van de koning betekende steeds een 
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domper op elke Vlaamse ontvoog
dingspoging. Aan de unitaire reku-
peratie en de elitaire konsensud heeft 
elk koninklijk kabinet flink mee
gewerkt. Wanneer koning Albert II 
in zijn troonrede bedoeld heeft dat 
de niiljarderutroom van Vlaanderen 
naar Wallonië omwille van de Bel
gische Vrede moet blijven dat zegt de 
VU neen ! Dit ui een bedrieglijke in

terpretatie van de federale loyauteit. 
De Sociale Zekerheid is een vangnet, 
geen hangmat. Solidariteit is geen 
profitariaat. 

AL overgang naar de republiek 
stelt de VU voor de koninklijke 
macht tot een zuiver protokolaire 
bevoegdheid naar Skandinavisch 
model te herleiden. Daar moet de 
koning geen wetten meer bekrach

tigen en geen ministers aanstellen 
of ontslaan." 

METODE-DE CROO 
C a u d r o n heeft tens lot te nogal 
w a t b e z w a r e n tegen de e n o r m e 
u i tgavepos t die he t k o n m g s h u i s 
in de Belgische begro t ing heeft. 
J . C a u d r o n : „In een tijd van ma
tiging vind ik het ongepast om de 
dotatie, de civiele lijst, op te drijven. 
In het perspektief van het enorme 
fortuin van het koningshuis is over
dreven wat nu werd beslist, ook weer 
niet op een demokratische manier. 
De ministerraad heeft dat eigen
machtig beslist." 

• M o e t he t H o f met eigen in
koms ten eigen u i tgaven dek
k e n ? 
J . Caudron: „Rekening houdend 
nut het feit dat het vorstenhuis van 
België een van de rijUte van de 
wereld wordt genoemd vind ik van 
wel." 

• H o e s taat u t egenove r de on
k u n d e van kon ing in Pao la om 
N e d e r l a n d s te sp reken ? 
J . Caudron: „Na 3'^ jaar verblijf 
in oru land getuigt het van weinig 
eerbied voor de Vlamingen dat Pa
ola nog steeds niet de taal van de 
meerderheid der Belgen spreekt. Wij 
raden haar de snelkurus „Neder
lands met moeite" aan, gekoppeld 
aan de metode Herman De Croo. 
Daar wordt in de huiskring de ene 
week Frans en de andere week Ne
derlands gesproken. Zo zouden ook 
de kinderen en de kleinkinderen van 
de nieuwe vorsten een Europese taal 
rijker worden." 

NU ZONDAG IN 
DIKSMUIDE: 

DE VU 
IS VAN 
DE PARTIJ 

N e t als de vorige ja ren doet 
de Volksunie een stevige in
spann ing om haa r poli t ieke 
eianwezigheid in D i k s m u i d e 
niet o n o p g e m e r k t te la ten 
voorbi jgaan. O p de I J z e r - -
laan organiseer t de part i j een 
g roo t scheepse pamfle tbede-
hng, en is er een info- en p r o -
p a g a n d a s t a n d . D i t alles s taat 
mee in het t eken van het k o 
m e n d e V U - k o n g r e s van 11 
en 12 s ep t ember in Leuven . 
Bij de p r o p a g a n d a s t a n d — die 
dit j aa r in een nieu-w kleedje 
s teekt — is er b i ezondere ani
matie voorzien . 
Wie mee de h a n d e n uit de 
m o u w e n wil s teken ti jdens 
de pamfle tbedel ing is wel
k o m vanaf 9 u u r op de I J z e r -
laan t egenover h u i s n u m m e r 
65 . 

N a de I J z e r b e d e v a a r t nodi 
gen w^e iedereen ui t o p de 
jaarli jkse on tmoe t ing van de 
O o s t e n d s e FVK-afdel ing 
V O V O . In de loods aan de 
Bloemmolenkaa i (aan de 
ove rkan t van de I J z e r te

genover de Bedevaar twe ide ) 
k a n u de innerli jke m e n s 
ru im vers te rken . V O V O 
biedt d r a n k en e ten tegen de
mokra t i sche prijzen. Ui ter
aa rd is er — n a a r goede ge
w o o n t e — gezellige muzikale 
an imat ie . 

Zoals s teeds in terviewt 
V O V O - v o o r z i t t e r Ber t 

Ruysschae r t de l eden van de 
VU-par t i j top . U k a n er on
getwijfeld een babbe l slaan 
met vele van onze m a n d a t a -

W e r e k e n e n er ook op u, sa
men met u w familie en vr ien
den, in D i k s m u i d e te mogen 
on tmoe ten . 

41^ 

VOLKSFEEST 
NA 
BEDEVAART 

O p I j z e r b e d e v a a r t s d a g , zon
dag 29 a u g u s t u s a.s. -wordt 
vanaf 12 u u r he t t radi t ioneel 
g roo t VLiams Volksfeest georga
niseerd in de ru ime 
V O V O - h a l l e gelegen t egenover 
de bedevaa r t swe ide aan de 
B loemmolenkaa i te D i k s m u i d e . 
Tegen demokra t i s che pri jzen 
kan men er genie ten van he t 
pa re l end ge r s t ena t of een t in
te lende f r isdrank. Tevens k a n 
u i tgebre id ge smu ld w o r d e n van 
de Vlaamse b a r b e c u e -waarbij 
lamskotelet , w o r s t en een vlees-
spies voorz ien w o r d e n van een 
kleurr i jke omlijsting van ver
schil lende soor ten g r o e n t e n en 
sausen en u i t e r aa rd a fgewerkt 
met aa rdappe l en . 

Wie het bij gezonde voed ing 
houdt , k a n zich t egoed doen 
aan een l ichtverteerb 'are k o u d e 
schotel . 

N a a s t dit ku l ina i r a spek t -werd 
ook gedach t a a n muzikaa l a m u 
sement en an imat ie met Jumpie 
en Carl. 

Bonnet jes voor zowel spijs als 
d r a n k k u n n e n reeds voor de 
b e d e v a a r t b e k o m e n -worden 
(vanaf 10 u u r ) , dit om he t w a c h 
ten na de bedevaa r t te b e p e r k e n 
(de vooraf ve rkoch te maalt i j
den -worden u i t e raa rd voo rbe 
h o u d e n ) . 
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ÜIT-DE-REGIO 
OOST-VIAANDIREN 

AUGUSTUS: 
Zo. 29 ST. GILLIS-WAAS: 
Met de A. Verbruggenkring 
naar Ijzerbedevaart en bezoek 
aan Oudenaarde. Reiskosten: 
200 fn, -12j. 100 fr. Info en in
schrijvingen voor 21/8 bij L. De 
Munck (770.57.87). 

SEPTEMBER 
Zo. 5 WELLE: Pannekoe-
ken-sleig, in zaal Boltjeshof, 
Langestraat, vanaf 14u. 
Zo. 5 GENT: Jaarlijks Leden
en Vriendenfeest, met prijsuit
reiking v.d. wandelzoektocht. 
In Parochiehuis St.Coleta, Ot-
tergemse steenweg 243 te Gent. 
Aanvang: 12u. Noors Visbuf-
fet aan 400 fr.p.p. Kinderscho
tel 200 fr. Inschrijven voor 31/8 
op rek. 068-2077640-24 van 

VU-Gent Centrum-Zuid. Info: 
R. Roels (09/222.72.37). Org.: 
VU-Gent Centrum-Zuid. 

Zo. 12 IMPE: Jaarlijkse her
denkingsmis voor overleden 
Z.B.kameraden en families. Om 
Hu . mis in de parochiekerk te 
Impe. Nadien fijn eetmaal in 
zaal Edelweis, Steenstreiat 12 te 
Lede (500 fr.p.p., regelen ter 
plaatse). Org.: Vriendenkring 
Snel-Pede. 

Vr. 24 DEINZE: 11e famUie-
feest in de Volkskring. Org.: 
VU-Deinze. 

Za. 25 ERPE-MERE: Eetfes
tijn in St.Janshof, Keerstraat 
218 te Ottergem. Van l lu .30 
tot 21u. Keuze uit verschillende 
menu's. Org.: VU-Erpe-Mere. 

IN MEMORIAM 
DR. RICHARD VAN LEEMPUHEN 

MENSENKEniNG TEGEN 
STORT IN KERKOM! 
J e duizelt erbij: l/7e van je ge
meente (of 50 ha!) wordt voor 
een kwarteeuw als afvalkuil om
gewoeld ! Dat dreigt te gebeu
ren in het Hagelandse ongeloof
lijk-mooie dorpje Kerkom-Bou-
tersem... Van meetaf heeft de 
Volksunie zich tegen deze on
voorstelbare Interleuvenplan-
nen verzet! Zowel wijlen ka
merlid Daan Vervaet als 
Etienne Van Vaerenbergh en 
ook senator Willy Kuijpers met 
provincieraadslid Herman Van 
Autgaerden volgen het dossier 
op de voet. Ere-parlementsle-
den Guido Janzegers en Luk 
Vanhorenbeek hielden met par
tijraadsvoorzitter Pol Vanden 
Bempt onlangs een druk bij
gewoonde persontmoeting, se
nator Willy Kuijpers ging ter 
plaatse, stelde een reeks parle
mentaire vragen en ondersteunt 
volop de aktie ,,Mensenketting" 
op zondag 29 augustus. Na de 
IJzerbedevaart — vanaf 14u.30 
— is iedereen welkom bij Guido 
Janzegers, Bijvoorde 28 te 3370 
Kerkom-Boutersem, 
016/73.49.21. 

Om 16u. vormen we samen met 
het hele dorp en alle vrienden 
één beschermde kring t.a.v. kij
kend en schrijvend Vlaanderen, 
rond dit bedreigde deel van de 
Velpevallei. Daarna kan men in 
het kasteeldomein van Kerkom: 
Poppenteater Mieke Krik; Wa-

BRABANT 
AUGUSTUS 
Zo. 29 LENNIK: Daguitstap 
naar IJzerbedevaart en na I5u. 
geleid bezoek aan Brugge. Bus
reis: leden VU-Lennlk 150 fr., 
niet-leden 250 fr. Info en in
schrijvingen: 02/532.42.51 of 
532.16.23. Org.: VU-Lennik. 
Zo. 29 DIEST: Met de bus 
naar de IJzerbedevaart. Reis
kosten: 350 fr., tot 14j. 150 fr. 
Info en inschrijvingen bij Mau-
rits Séls (013/31.23.66). Org. 
IJzerbedevaartkomitee Diest. 
Zo. 29 BUIZINGEN: Naar 
IJzerbedevaart. Vertrek ge
meenteplein Buizingen om 8u. 
en aan Don Boscokerk om 
8u.l0. Met daarna aangenaam 
boek aan een ambachtelijke 
brouwerij. Inschrijven bij Juul 
Denayer (356.30.25) of Yvonne 
Hofmans-Turneer (356.50.84). 
Deelname: 300 fr., -12j. gratis. 
Zo. 29 MEISE: Naar Diks-
muide en na de plechtigheid 

genspel, enz... beluisteren. Om 
19u. komt Joppe Steengoedt 
zingen en Okdehocht + SouUutter. 
Bij Guido en Magda Janze-
gers-Coppens in het mooi-ge-
restaureerde Hof van Bijvoorde 
vinden de deelnemers en vrien
den van de Vlaanderen-Make-
doniëreis mekaar rond een heer
lijk braadspit. Ook daar ben je 
welkom. Maar bel eerst even 
om je te melden. 

MIEL PIL 
GEDENKEN 
Het is nu bijna een jaar gele
den dat Miei Pil gestorven is. 
Daarom wordt hij graag her
dacht in een samenzijn met allen 
die hem in hun hart dragen. 
Op zondag 29 augustus '93 om 
17u. wordt in de Arnoldushoeve 
van de Sint-Pietersabdij te 
Steenbrugge, in een gewijde en 
vriendschappelijke sfeer, sa
mengekomen. 
Wie achteraf mee een boter
ham %vil eten, gelieve voor don
derdag 26 augustus een seintje 
te geven aan één van dë on-
derstaanden: Lieve Witdoeckt 
050/35.03.15, Willy Dupont 
050/35.25.38 of Walter De 
Smaele 050/31.97.65. 

naar leper. Vertrek uit Peize-
gem om 7u., Wolvertem-Ge-
meenteplein om 7u.30 en Meise 
St.Martinuskerk om 7u.40. Info 
en inschrijving bij Maurice Pas-
schyn (02/269.69.35). Org.: 
K. Bulsfonds Meise en V O S -
Merchtem. 

SEPTEMBER 

Vr. 3 HALLE: Spaghetti-ker
mis in zaal 't Vergeet-mij-nietje, 
Kasteelstraat 124 (naast kerk) 
te Essenbeek, vanaf 18u. Spijs
kaart: soep, scampis, spaghetti 
en gebak. Ook op 4/9 vanaf 
18u. Org.: vu-Groot-Halle . 

Za. 18 LENNIK: Benefieteet
festijn t.v.v. de herstellingswer
ken aan de IJzertoren. Uitge
breid Kaas- & Vleesbuffet ini de 
Sporthal te Lennik. Vanaf I7u. 
Ook op 19/9 vanaf I2u. Org.: 
Ijzerbedevaartwerkgroep Pa-
jottenland. 

Op 28 juli jl. overleed op zeven-
enzeventigjarige leeftijd mijn 
voorganger in het parlement 
dokter Richard Van Leemput-
ten. 
Afkomstig van het Brabantse 
Werchter en stammend uit een 
hardwerkend arbeidersgezin 
werd hij na schitterende studies 
dokter in de geneeskunde en 
vestigde hij zich als huisarts te 
Velzeke bij Zottegem. 
Als sociaalvoelend Vlaams-na
tionalist voelde hij zich aan
getrokken tot de Volksunie en 
voerde hij in 1958 de kamerlij st 
aan in het arr. Aalst op een ogen
blik dat alleen de moedigsten 
dat waagden. Ikzelf fungeerde 
toen als getuige in het telbu-
reel om vast te stellen dat wij 
minder stemmen hadden dan in 
1954 ! ,,Niet opgeven ", zei Ri
chard en met de moed der wan
hoop werkten wij verder tot wij 
hem in 1961 als kamerlid naar 
Brussel stuurden. Van 1965 tot 
1970 was hij burgemeester van 
Velzeke, één van de eerste 
VU-burgemeesters samen met 
Frans De Man van Denderhou-
tem. 

Zijn politiek streven was ,,al 
datgene helpen verwezenlijken 
•waar de Vlamingen recht op 

KOEKELARE 
ROUWT 
Op 22 juli is onze vriend de 
heer Leon Tolpe overleden, hij 
was pas 59 jaar. Hij -werd op 
7 januari 1934 te Vladslo gebo
ren. 

Beste Leon je hebt je strijd ge
streden. 

Aan gans de familie onze innige 
Vlaamse kristelijke deelneming. 

Vaarwel Leon, Vlaamse vriend! 

WEST-
VlAANiPERm. 

AUGUSTUS 
Zo. 29 IZEGEM: Vlaams 
Huis, 4u. voettocht naar Diks-
muide t.g.v. de IJzerbedevaart. 
Afstand: 31 km. Deelnemers 
betalen 70 fr. (twee belegde 
broodjes, koffie, bezem- en 
voetverzorgingsdienst, verzeke
ring heentocht). Terugkeer met 
eigen middelen. Inschrijven 
Vlaams Huis (051/30.63.36) of 
Kris Maes (051/31.17.88). 
Org.: Wandelklub Vlaams 
Huis. 

SEPTEMBER 

Di. 7 lEPER: Start nieuwe 
reeks turnlessen in de turnzaal 
van het Instituut Immaculata, 
Rijke Klarenstrjiat Iepen Aan
vang: 20u.45. Leden: 500 fr., 
met-leden 600 fr. Jongeren en 
studenten aan halve prijs. Org.: 
V.V.I. 
Wo. 8 ROESELARE: V-Club 
voor kinderen. Tekenwedstrijd. 
Aanvang om ]3u.30. Inkom 50 
fr. Meebrengen: teken- en 
kleur- of schildergerief. Org.: 
Vlanajo West-Flandria. 
Wo. 15 OOSTDUINKERKE: 
Zaal Witte Burg om 14u.30: 
Rik Sohier over ,,Van Blauwers 
en Comiezen". Org.: VVVG. 

Richard Van Leemputten, een ar-
beiderdzüon die geneedheer werd 
en vanuit diz betrokkenheid een 
levenlang Vlattnu-nat ionaal en-
gagenunt beleefde. 

hebben ". Als arbeiderszoon en 
Daensist behartigde hij de be
langen van de kleine man. Als 
groene jongen avant la lettre 
kwam hij op voor de bescher
ming van het grondwater en als 
arts verdedigde hij de verpleeg
kundigen. Ook landbouwers en 
vissers konden op hem rekenen. 

ANTWERPEN 
* 
AUGUSTUS 
Vr. 27 MERKSEM: Kaart
avond in Vlanac, Bredabaan 
360, 2170 Merksem. Aanvang: 
20u. Deelname 100 fr.p.p. In
schrijven ter plaatse. Iedereen 
welkom. 
Za. 28 MERKSEM: VU-
Merksem neemt deel aan Merk-
semse Grote Kermis en Bra-
derij,- met eigen stand, Breda
baan, tegenover Vlanac, open 
vanaf lOu.. Op 29/8 een Kunst
en Hobbytentoonstelling in Vla
nac, Bredabaan 360, van 10 
tot I8u. Zondagnamiddag rond 
15u. een Vogelpikwedstrijd. 
Info: Ronnie Herbosch 
(03/647.11.73). 
Zo. 29 WOMMELGEM: Met 
de bus naar IJzerbedevaart. 
Vertrek om 7u.l5 Kerkplein 
Wommelgem; 7u.25 Auto-
lei/Herentalsebaan (pizzarest.); 
7u.35 Dorpsplein Edegem; 
7u.40 Drie Eiken; 7u.45 Els-
donk kerk. Terug rond 2Iu.30. 
300 fr.p.p., -12j. gratis. Inkom-
kaarten: 120 fr. Na I4u.30 ver-
rassingsuitstap. Inschrijven bij 
W. Herbosch (03/353.68.94) of 
K. De Grijze (03/449.82.12). 
Org.: KC J a n Puimège. 
Zo. 29 WESTERLO: Met de 
bus naar de IJzerbedevaart. 
Vertrek om 7u. aan Jef Thys 
Westerlo, 7u.lO Kerkplein Ton-

LIMBURG 

AUGUSTUS 

Zo. 29 BERINGEN: Naar I J 
zerbedevaart. Vertrek Heus-
den 6u.30, Markt Beringen 
6u.40, Paal 6u.50, Vismarkt 
Tessenderlo 7u.05, Genendijk 
7u. l5 . 500 fr. per deelnemer 
(busreis, kenteken 160 fr en 
koffie inbegrepen). Org. en 
info: Ge'westelijke IJzerbede
vaartkomitee Beringen 
(011/42.59.95). 

lp 1977 mocht ik dr. Van Leem
putten opvolgen in de Kamer en 
trachtte ik zijn daensistische lijn 
verder te trekken. Op 4 augus
tus hebben wij hem de laatste 
eer be'wezen. 
Tijdens de rouwmaaltijd ver
telde ons zoon J a n dat zijn va
der onlangs tijdens een bezoek 
van zijn boezemvriend staats-
minister Frans Van der Eist — 
stichter-voorzitter van de partij 
— zijn trouw aan de VU beves
tigde. Beiden sterkten zij elkaar 
in de overtuiging dat een de-
mokratische en verdraagzame 
Vlaams-Nationale partij als de 
VU er broodnodig is omdat ons 
rijk programma nog lang niet 
verwezenlijkt is. Zijn E^r was 
Trouw. 
De stijlvolle uitvaart werd bijge
woond door honderden vrien
den, waarvan een dozijn parle
mentsleden en zijn medewerker 
van het eerste uur WUly Cob-
baut. 
Aan weduwe, kinderen en 
kleinkinderen biedt de Volks
unie haar oprechte deelneming 
aan in de rouw. De herinnering 
aan een fideel pionier in moei
lijke tijden zal levendig blijven. 

Jan Caudron, 
Kamerlid. 

gerlo, 7u.l5 Sporta Geneinde, 
7u.20 't Pleintje Voortkapel. Om 
14u. naar Poperinge. Om 
16u.30 bezoek aan Hopmu-
seum. Inschrijven bij Jef Thys 
(014/54.48.07). Org.: VU-Wes
terlo. 

SEPTEMBER 

Zo. 5 MERKSEM: F W -
Merksem doet mee aan Kunst-, 
Ambachten- en Rommelmarkt 
in de Laaglandlaan en Akker-
bouwstraat, van 11 tot 18u. 
Do. 16 BERCHEM: Frans-
Jos Verdoodt spreekt over ,,De 
zaak Daens ". Om 20u. in Alp-
heusdal, F. Williotstraat 22. 
Org.: Vlaamse Kring Berchem. 
Di. 21 BERCHEM: Bezoek 
aan het Hessenhuis, tentoon
stelling ,, Verhaal van een Me
tropool", met FW-Berchem. 
Om I2u.45 stipt, 's Avonds om 
20u. in KC Berchem: Lut Van 
de Velde over Ikonografie in de 
Gouden lieuw. Met dia-voor^ 
stelling. Org.: FVV-Berchem. 

OKTOBER 

Za. 2 BERCHEM: Bezoek 
achter de schermen van de zoo. 
Deelname: 370 fr. (zoo-ticket). 
Samenkomst: 9u.45. Inschrij
ven noodzakelijk voor 12/9: 
Apollostr. 73, tel. 321.19.86. 
Org.: Vlaamse Kring Berchem. 

- ^ ^ -

SEPTEMBER 
Vr. 10 BREE: Oswald Van Oo-
teghem over zijn reis naar St.Pe-
tersburg en rond Pushkin. Met 
dia-voorstelling. Om 20u. in 
zaal Cambrinus, Kloosterstraat 
3. Toegang vrij. Org.: SMF-Ge-
west Limburg. 
Za. 11 BERINGEN: Kanto
naal Herfstbal in het Gemeen
schapshuis van Kwaadmeche-
len, om 20u. Org.: Kantonale 
VU-Werkgroep Beringen. 
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PARKPLASTIEK 
Het kunstonderwijs in Vlaande
ren leeft! Dit wordt alvast dui
delijk voor wie eens een kijkje 
gaat nemen in Mortsel, -waar 
nog tot 12 september beeld-
houw^verken kunnen bewon
derd worden in het park achter 
het gemeentehuis. 

In het kader van het Beeldhouw-
projekt DeeLtijdé Kurutonderwijd '93 
zorgen zo'n 35 kunstwerken 
voor een aangename verrassing 
in een mooi stukje Mortselse 
natuur. 20 Vlaamse kunstakade-
mies •werkten mee aan dit pro-
jekrt, de tentoonstelling is dan 
ook een boeiende konfrontatie 
met wat er leeft in het deel
tijds kunstonderwijs. Het beeld-
houwprojekt dat in Mortsel 
wordt voorgesteld wil niet ek-
semplarisch zijn voor de wer
king van onze akademies, noch 
is het een projektie van een te 
volgen lijn. Het deeltijds kunst
onderwijs toont echter wel aan 
dat het geen geskleroseerd be
staan leidt, en dat men de pols
slag van de hedendaagse kunst-
stroom in Vlaanderen aanvoelt. 

Schepen van Kunstonderwijs 
Erik Broeckx maakt bij dit pro-
jekt volgende bedenking: „Zon
der de pretentie te hebben niet het 
Mïddelhtimpark en de Biënnale van 
onze kultuur<)tad'93 te willen wedij
veren, zijn wij ten zeerste verheugd 
aL) regio-gemeente, een aanvullende 
bijdrage te kunnen leveren in het 
groot/l kultuurprojekt'93. Het aan
geboden koncept u) dan ook een enige, 
originele promotie voor het deeltijds 
kurutonderwijt) in het algemeen." 

c» De tentoonstelling Li nog tot 12 
september voor iedereen vrij toegan
kelijk. De katalogud met achter
grondinformatie over de tentoonge
stelde werken 'ut verkrijgbaar bij het 
Informatieburo Technische Dienst 
op het gemeentehuis in Mortsel, of 
in de kafetana van de sporthal. 

SCHERP KIJKEN 
NAAR 
GAUGUIN EN 
VAN GOGH 
De suksesvoUe Ooggetui
gen-serie van de Standaard Uit
geverij — mooie, kleurrijk geïllu
streerde populair-wetenschap
pelijke boeken voor jong en oud 
— wordt nu aangevuld met een 
nieuwe reeks over beeldende 
kunsten. De boeken handelen 
over kunstenaars, hun technie-

De VLlvoordde bijdrage aan het BeeQhouwprojekt Deeltijdd Kunst

onderwijs '93 

ken en de materialen die ze 
gebruiken. Ooggetuigen Kunst 
biedt diepgaande analyses van 
alle facetten van de oude Egyp
tische kunst tot de 20e-eeuwse 
stromingen, van Leonardo da 
Vinci tot Picasso, en van per-
spektieftechnieken tot kleurge
bruik. 

In de Ooggetuigen Kunst-sevie 
verschenen onlangs de eerste 
twee deeltjes, het eerste over 
Vincent van Gogh, het tweede 
over Paul Gauguin. Een boek 
over Monet en één over het Per-
spektief zijn in voorbereiding. 

pak van het tema, de talrijke 
anekdotes en de overvloedige, 
met zorg uitgekozen illustraties 
bieden deze boekjes een verhel
derende kijk op de kunstenaar, 
zijn werk, zijn leven en de tijd 
^vaarin hij leeftie. Zowel groen
tjes als bollebozen in de kunst
geschiedenis zullen heel wat 
plezier aan deze,,getuigenissen " 
beleven! 

c& Ooggetuigen Kunst-serie. Van 
Gogh. Bruce Bernard/Gaugum. Mi
chael Howard. Standaard Uitg., 
Antwerpen, 1993, 64 blz., 495fr per 
deel 

De Ooggetuigen Kunst-serie 
belooft: een schitterende reeks r \ C D 1 IC C V 
te worden. Omwille van de vlot L-' L D Vj O O I 
leesbare tekst, de aparte aan GESPIEGELD 

AAN Z'N TIJD 
En er rollen nog meer biogra
fieën van de persen. Na eerdere 
delen over Satie, Gershwin en 
Mahler verscheen bij uitgeve
rij Gottmer een vierde boek in 
de unieke komponistenreeks In 
de spiegel van zijn tijd. Nu is de 

,̂ (̂ ^ Franse toondichter Claude De-
^S bussy aan de beurt. 

' ^ r ' " ^ \ > Claude Debussy (I862-I918) 
was, zo blijkt uit deze verza-

"">^5^^^ meling herinneringen van tijd
genoten, een eigenzinnig en hy
pergevoelig mens. Hij was een 
komponist met een heus Wag-
nerkompleks, een bewonderaar 

In de Ooggetuigen Kunst-serie verscheen het verhaal van Gauguin. "^*" zowel Bach als van Ja-
Een man die mee aan de ^ieg heeft gestaan van de hedendaagse vaanse gamelanmuziek, een hel-
/ i T - i i A ' i j - D ' i / Q Q n • • hebber van Shakespeare, Dic-
kunst. De tekening toont tissarro getekend door Gauquui en vice , ^̂  L j -

J J ^ kens en Foe, bovendien -was 
hij tuk op Engels zilverwerk. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Debussy hield van grapjes ma-

1̂ 5. 

ken, maar wa^ tevens zo stug 
dat hij z'n gastheren menigmaal 
tot kwelling was. De introverte 
komponist was bijzonder zui
nig: zowel op z'n centen (hij 
verkeerde voorturend in geld
nood) als op z'n vrienden. Hij 
zorgde voor schandaal in „Ie 
Tout Paris" en bracht zijn eer
ste vrouw tot wanhoop, door er 
met de moeder van een van zijn 
leerlingen vandoor te gaan. 

In het boek van Nichols, die 
als een fan én een kenner van 
Debussy doorgaat, vinden we 
herinneringen van o.m. Claudes 
jeugdvriend René Peter, de 
Schotse zangeres Mary Garden 
(ooit nog door de komponist ten 
huwelijk gevraagd), en de kol-
lega-toondichter en Debussy's 
jeugdvriend Erik Satie en de 
Nederlander Richard van Rees 
die ons herinnert aan een min
der geslaagd optreden van de 
komponist in 1914 in Amster
dam. 

Debussy was naar het schijnt een 
slecht dirigent van eigen werk. 

c* In de spiegel van zijn tijd. De
bussy. Roger Nichols. Uitg. J.H. 
Gottmer, Haarlem, 1993, 280 blz., 
759 fr. 

LITERAIR 
BRASSEN 
Wanneer u eens een kultureel 
verantwoorde slemppartij in 
Antwerpen wil ondernemen, 
moet u zeker het boekje Literaire 
cafe's in Antwerpen van de Ne
derlander Wim Hazeu op zak 
hebben. 

Alhoe-wel Nederlanders over 
het algemeen geen al te beste re
putatie hebben wat betreft het 
bezoeken der Antwerpse her
bergen, is Wim Hazeu er be
hoorlijk in geslaagd een bruik
baar gidsje samen te stellen dat 
menigeen (niet in het minst de 
,,011anders") de gelegenheid 
moet bieden enige uren \vaardig 
en aangenaam te verpozen in 
de drankhuizen van de Schel-
destad. 

Op z'n tocht neemt de auteur 
ons mee langs ter ziele gegane 
cafés waar ooit schrijvers en 
dichters als Van Ostaijen, Burs-
sens, Elsschot en Gilliams hun 
kroezen ledigden. Maar ook 
langs vijftig bloeiende etablis
sementen waaronder een aantal 
kroegen die totnogtoe in elke 
gids onvermeld bleven. Je krijgt 
zowaar een inventaris van het 
artistiek kliënteel dat deze cafés 
rijk was en is: Paul van Vliet, 
Jeroen Brouwers, Tom Lanoye, 
Bram Vermeulen, Benno Ber
nard, Paul Snoek, Wannes van 
de Velde, Herman van Veen, 
Toon Hermans, Hubert Lam-
poo, Jos Vandeloo en tal van 
anderen. Het gidsje bevat tal 
van stadsplattegronden die dui
delijk genoeg zijn gedrukt om 
ze in licht benevelde toestand 
te raadplegen. Interessant is te
vens het lijstje met de vijf, vol
gens de auteur, zeker met te 
missen herbergen. Enkele res-
taurantsuggesties en een regis
ter van de cafés ronden het 
boekje af. 

Antwerpen is steeds een stad 
van schrijvers, schilders, dich
ters, drukkers, zetters en boek
binders geweest. Plantin en Mo-
retus. Erasmus, Thomas More, 
Hans Holbein, Dürer verbleven 
of werkten hier korte of lange 
tijd. Later vonden Van Gogh, 
Multatuli en Simenon inspiratie 
in de Sinjorenstad. De woon
huizen van de schrijvers wor
den aangedaan, het te weinig 
gekende dagbladmuseum, even
als tal van antikwariaten, o.m. 
dat van Henri Floris Jespers, 
regelmatig medewerker aan dit 
blad. Ook de naam van een an
dere medewerker duikt met de 
regelmaat van de klok in deze 
literaire kroegengids op, nl. die 
van de betreurde dichter-schrij-
ver Nic Van Bruggen. Jammer 
dat hij zo vroeg heenging, an
ders had hij ongetwijfeld hep 
boekje van Wim Hazeu bespro
ken. En met veel meer kennis 
van zaken dan ondergetekende ! 

c& Literaire cafés in Antwerpen. 
Wim Hazeu. Uitg. Kritak, Leu
ven-Amsterdam, 1993, 96 blz., 
398fr. 

OM TE 
EYNDIGEN 
We sluiten hier ons hoofdstuk 
kroeglopen voorlopig af. 'tEynde 
is niet zomaar een café, het 
is zelfs met zomaar een folk-
kroeg. Je zou het een triviaal 
kunstcentrum kunnen noemen. 
Volksmuziek krijgt in 't Eynde 
wel meer dan gewone aandacht, 
maar verder wordt er gepro
grammeerd voor elk wat •wils, 
tot en met een kursus ,,fluitje 
van ne cent"! 

Zaterdag 28/8 om 15 u kan je 
in 't Eynde terecht voor kinder-
teater met 't Ex-Asperimentje, 
's avonds is de Amerikaanse 
,,singersongwriter" (zangerlied-
jesschrijver !) Ken Post op post. 
Op zondag 29/8 kan je van 10 
tot 18 u rondkuieren op een 
rommelmarkt, en om 16 treedt 
zanger-gitarist Mich Vïnck op. 

c» 't Eynde bevindt zich aan de 
Bindstraat 22 in 9111 Belsele. Het 
café is elke woensdag open vanaf 19 
u, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 
16 u. 

(samenstelling t.s.) 
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EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
Ten gerieve van onze lezer,) brengt de redaktle etn ietwat eigenzinnige 
delektie van TV-programnta'd enfilnu op TV. 

ZATERDAG 28 A U G U S T U S 

T H E G O D S M U S T BE CRAZY 
E^n komedie uit Botswana moet wel iets bijzonders zijn. Jamie 
Uys liep al jaren rond met het idee een film te maken over de 
bosjesmannen in de Kalahari-woestijn, een volk dat tot de oudste 
stammen van de wereld behoort. Het resultaat mag er zijn: erg 
grappig en origineel. (Ned. 1, om 20u.25) 

Z O N D A G 29 A U G U S T U S 

IRIS 
Nederlandse film van Alady Saks uit 1987, gebaseerd op een kran
teknipsel over een vrouwelijke veearts die zich op het platteland 
komt vestigen en daar niet door iedereen geaksepteerd wordt. Met 
Monique van de Ven en John Kraaykamp. (TV 1, om 20u.30) 

MASTERS O F BEAUTY 

Na de suksesvoUe serie over voorzitters van prominente voetbal-
klubs Mcuterj of the Game, richtte ex-BRTN-medewerker Johan 
Op de Beeck zijn aandacht op 6 modekoningen. Daarin komen 
zowel de provocerende reklamekampanjes van Benneton als de 
„mythe" Christian Dior aan bod. Een vaak verrassende kijk op 
een zeer eksklusieve wereld. (TV 1, om 22u.) 

MAANDAG 30 A U G U S T U S 

SWEETIE 
De Nieuwzeelandse Jane Campion maakte in 1989 haar regie
debuut met deze film vol zwarte humor, over de relatie tussen 
twee zusters, hun ouders en vrienden. Met Genevieve Lemon als 
Sweetie, de dikke levensgenietster die op zeer hinderlijke wijze de 
partijen met elkaar tracht te verzoenen. (Ned. 3, om 20u. l7) . 

BORN T O BE S O L D 
Eerder op de avond brengt de VPRO een boeiende Amerikaanse 
dokumentaire over draagmoederschap in de Verenigde Staten. 
(Ned. 3, om 18u.38) 

D I N S D A G 31 A U G U S T U S 

T E R U G NAAR D E BAROK 
Vanavond begint bij de N O S een 4-delige dokumentaire serie, 
een co-produktie van de Franse, Belgische en Nederlandse televi-
sierie. Daarin wordt gezocht naar de mogelijke oorzaken van de 
hernieuwde belangstelling voor muziek uit de 17de en 18de eeuw. 
(Ned. 3, om 21u.30) 

WOENSDAG 1 SEPTEMBER 

O N H E R MAJESTY'S SECRET SERVICE 
Britse James Bond-film van Peter Hunt uit 1969 met George 
Lazenby, Diana Rigg en Telly Savalas. Deze avonturenfilm moet 
het vrij uitsluitend hebben van de talrijke aktiescènes en de op
windende stunts. Vrouwelijk schoon ontbreekt natuurlijk ook niet 
en het is tevens de enige film uit de reeks waarin James Bond in 
het huwelijk treedt! (VTM, om 20u.30) 

DONDERDAG 2 SEPTEMBER 

M O N A R C H I E EN M A C H T 
Aan de hand van allerlei archiefbeelden en interviews wordt een 
stamboom geschetst van de Belgische monarchie. In de eerste 
aflevering wordt nagegcian in hoeverre opvoeding, familierelaties 
en hu%velijken het beleid van vorsten hebben beïnvloed. (TV 1, 
om 23u. l5) 

Op 16 juli 1951 tekende koning Leopold HI op het Paleid te Briujel 
de akte van vrijwillige troonjafdtand. De eerdte aflevering van de 
dokumentaire jerie Monarchie en Macht draagt de titel "De koning 
u dood, leve de koning" (fotoBeiga) 

V R I J D A G 3 S E P T E M B E R 

D E PARADIJSVOGELS 
Het suksesvoUe BRT-feuilleton van Mare De Bie, gebaseerd op de 
boeken van Gaston Martens, wordt vanaf vandaag herhaald. Het 
begint allemaal in 1926 in Leiedonck, waar de gemeenteraadsver
kiezingen worden voorbereid. Met Denise Deweerdt, Jef Burm 
en Machteld Ramoudt. (TV 1, om 20u.) 

BELIEVED VIOLENT 
Robert Mitchum speelt in deze Frans-Amerikaanse film uit 1989 
een wereldberoemde geleerde in de natuurkunde en biochemie. 
Vanuit een psichiatrische inrichting wordt hij ontvoerd en van 
dan af lijkt de hele wereld wel in hem geïnteresseerd. (Ned. 2, om 
23u.50). 

SATERDAG 
AHASVERUS 

„Zeeroverd zijn terug", 
las Ahasverus. 
Best één oogje in het zeil 
houden! 

© 

Pastoors lusten die mis wijn niet 
meer 

© 

Met ,,Sabena, together to the 
flop" 

© 

Zetduivel: 

Sikh-Truiden 

© 

Als het van Clinton afhangt: 
Mostars and Stripes! 

© 

534: een boot om U tegen 
te zeggen 

© 

Met De Wilde: na regen komt 
de boog 

© 

Laarne in feest, de regenboog 
kan niet altijd gespannen staan! 

© 

W C op Everest: echoput 

© 

Miswijn zuur: 
Chateau Vinaigre 

HERSENBREKER 
OPGAVE 1 

H O R I Z O N T A A L 
3. E^n lichaamshouding, maar 

ook een maatschappelijke 
klasse (5) 

5. Heeft dit gebak geleden on-

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaesen 

Sint-Aamoutstraat 12 
8211 Aartrijke-Zedelgem 
« 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken -

schilderen - behangen -

vloerbekledingen - parket -

louverdrape - luxaflex - _ 

der een zware bui (8) 
7. Vogel die bekend is in de 

wapen-wereld (7) 
8. Middelerwijl (8) 
9. Dingen die je tegen elkaar 

afweegt alvorens te kiezen 
(4, 2, 5) 

I I . Afmattende bezigheden die 
Duitsers wel klaarspelen! 
(10) 

13. Nog maar kort geleden (3) 
15. Zo te horen een kleurrijke 

' organisatie (4) 
16. Voor een dubbele viering 

bestaat veel waardering (7) 
18. Een goede inval (4) 
19. Niet doen (5) 

VERTIKAAL 
1. Zonder enig instrument 

produceert hij toch mooie 
muziek (6) 

2. Beweerd -wordt dat dit de 

vrucht van werken is (5) 

3. Deze toestand geeft aan dat 
er niet genoeg beschikbaar 
is (9) 

4. Een schip met hoog be
gaafde lieden aan boord? 
(13) 

6. Wijze waarop iets w^ordt 
verricht (6, 3, 4) 

10. Alleenrecht (7) 

12. Dit geluid kan -worden ver
oorzaakt door een val, maar 
ook door efen al te onstui
mige omhelzing (4) 

13. Klein ventje (5) 

14. Geschiedenis en fantasie 
kenmerken deze volksver
halen (5) 

17. Ledige verblijfplaats (3) 

Wij verwachten u-w gele brief
kaart met <le juiste oplossing 
van opgave 1 ten laatste maan
dag 6 september op de redak-
t ie: Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 
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FOUT BEELD 
De BRTN zond een dokumen-
taire uit over het Belgische ko
ningshuis die opgenomen werd 
door de Nord-Deutsche Rund
funk. 

Ik heb me mateloos geërgerd 
aan het uitsluitend Franstalige 
imago dat er van dit land werd 
opgehangen. Voor de Duitse 
kijker zal België nog steeds het 
Belgujue une en indivióble de 1830 
zijn. Alle nadruk werd gelegd 
op de „eenheid van de Belgen" 
en het enige Nederlands dat ik 
hoorde was het lied „lang zal 
hij leven". 

Kon er echt geen andere woord
voerder gevonden worden dan 
de unitaire Waal Harmei? Als 
„Laken" daarvoor gezorgd 
heeft dan zijn ze daar "nog steeds 
150 jaar achter? 

Ik vind het spijtig dat de dood 
van de koning moet dienen om 
de Vlamingen weer eens te ver
nederen en achter te stellen. 

Als dit landje ooit uit elkaar valt 
dan hebben ze het in Laken ge
zocht en zeker verdiend. 

Eugeen S'heeren, 
Sint-Truiden 

HOVE 
EN FLANDRE 
Zondag 25 juli, iets voor half 
twaalf viel een groep Frans
talige meisjesgidsen (het 37e 
L.L.N. Lutins) de St.Lauren-
tiuskerk van Hove binnen en 
palmde heel demonstratief de 
eerste rijen in van de midden-
beuk. Enkele Hovese parochi
anen stonden zelfs bereidwil
lig hun plaatsen af en schoven 
op. De pastoor, die deze groep 
blijkbaar stond op te wachten, 
verwelkomde de leidsters in het 
Frans en zei dan tegen de meis
j esg idsen: „prenez led Uvre,) a la 
page deize ". 

Hoe'wel de mis in het Neder
lands verliep, gebeurden alle 
aankondigingen tweetalig. Een 
toevallige bezoeker zou toch wel 
vreemd hebben opgekeken. Tij
dens de preek met een inleidend 
\voordje in het Frans, vroeg de 
pastoor op een bepaald ogen
blik wie het woord ,,schat" kon 
vertalen in het Frans. Er was 
toen wat geroezemoes en onge-
loof... 

Bij het Onze Vader zei de pas
toor zelfs letterlijk: „ On peut faire 
ensemble en deux langu&d „Le Notre 
Pere". Wat dan ook gebeurde. 

En door de meisjes werd ten
slotte ook nog een Franstalig 
liedje gezongen. 

Zonder ook maar enige uitleg of 
verantwoording te verstrekken 
aan zijn parochianen liet de pas
toor een parochiemis ontaarden 
in een tweetalig gedoe. 

Dit kan voor ons echt niet. De 
neiging van pastoor Reusens om 
het Frans ingang te doen vinden 
in zijn kerk is bekend. 

Deze kaakslag aan onze 
Vlaamse kerkgangers nemen 
wij niet langer. Sjacheraars en 
vreemde kooplui werden vroe
ger al eens uit de tempel ver
jaagd. De pastoor weze ge-waar-
schuwd. 

Wij hopen dat ook het Davids-
fonds van Hove en de VTB-af-
deling van Hove hun stem zul

len laten horen of op zijn minst 
hun afkeuring zullen laten blij
ken. 

En zal de eerste burger van onze 
land, Frank Swaelen, die toch 
een parochiaan is van St.Lau-
rentius, ook hier zijn stem wil
len verheffen ? 

Jef Meulepas, Hove 

SOCIALE 
ZEKERHEID 

Voor de federalisering van de 
Sociale Zekerheid is in Vlaan
deren nog steeds geen meer

derheid te vinden. Geen po
litieke meerderheid, want ook 
geen meerderheid bij de 
Vlaamse kiezers. 
Deels is dat historisch te verkla
ren. Pas enkele jaren geleden 
wordt het bestaan van de geld
stroom van Noord naar Zuid in 
de boekhouding van ons land 
in de Vlaamse pers niet meer 
betwist. Voordien konden uni-
taristen de geldstroom vertroe
belen door die enkele dossier-
t;es met een omgekeerde geld
stroom te overbelichten. Zoiets 
vormde dan het beeld van twee
richtingsverkeer, en het w^aren 
alleen ekstremistische flamin
ganten die de weegschaal in 
hun nadeel zagen overhellen om 
daar elektorale munt uit te 
slaan. Nu is de diskussie verlegd 
naar de omvang van de geld

stroom, die op zich niet meer 
wordt betwist. Maar: in de So
ciale Zekerheid zou het slechts 
gaan om een beekje van enkele 
miljarden. 
Onze tegenstanders krijgen nu 
vrij spel in de pers met een 
nieuwe argumentatie. ,,Vroeger 
was er in België generaties-lang 
een omgekeerde geldstroom en 
bovendien zal dat binnen 30 
jaar opnieuw het geval zijn. Dus 
waarom blijven zeuren ? Zi;n 
het niet de Vlaiamse editoriahs-
ten die ons klein landje willen 
splitsen, tegen de wil van de 
meerderheid in ? 
In W I J (24 juni '93) komen 
deze unitaire argumenten aan 
bod, maar zonder ze te weerleg
gen. Het is nochtans de eerste 
taak van dit weekblad om het 
maatschappelijk debat te voeren 

en onze kaderleden met door
slaande argumenten te wape
nen, zeker in een debat dat voor 
het profiel en de toekomst van 
de partij zeer nuttig kan zijn. Of 
willen VU en W i J misschien 
af van een ,,eng taalpolitiek" 
imago omdat dat hinderlijk zou 
zijn voor een nieu'we opgang ? 

Erwin Vermeire, 
D e n d e r l e e u ^ v 

De redaktie ontvangt graag brieven 
van lezers. Naamloze, scheU- en 
smaadbrieven gaan de sctieurmand in. 
De andere pobBceert zij, naai^elaag 
er plaats ïs. De redaktie beboadt zidi 
bet recht voor brieven in te korten en 
persklaar te maken. Brieven worden 
ondertekend met naam en plaats van 
herkomst, tenzij de schrijver verzoekt 
initiaJen te gebruiken. 

Een netwerk voor een bedrijf kunnen weven, 

is een vak apart. 

Tot voor kort was het begrip 'netwerk iets typisch voor de textielwereld 

Tegenwoordig is het verweven met het hele bedri|fsleven Steeds vaker spinnen 

ondernemingen hun communicatiesystemen uit naar klanten en leveranciers 

Nieuwe diensten en betere service komen tot ontwikkeling dankzij de nieuwste 

informatietechnologie Een bedn|f, dat zichzelf respecteert, denkt na over de 

toekomst van zi|n netwerk Want dat bepaalt in grote mate de doeltreffendheid 

van de organisatie en de snelheid waarmee gereageerd kan worden op 

ontwikkelingen in de markt Logisch dus, dat informatica- en telecomveront-

woordeli|ken een gesprekspartner zoeken die een totaaloplossing kan geven 

voor hun netwerkproblemen Alcatel, de wereldleider m telecommunicatie, is 

tegeli|kerti|d een innoverende netwerkintegrator en leverancier van systemen 

en diensten Daardoor beschikt Alcatel Bell over een ri|kdom aan kennis, die 

zeldzaam )s voor dit vakgebied Ga dus eerst eens praten met Alcatel Bell, 

voordat u uw eigen netwerk begint te weven U zult er goed garen bi| spinnen 

A L C A T E L 

BELL 
Francis Wellesplein 1, Afd GC • 2018 Antwerpen - Tel 03/240 83 62 • Fox 03/240 99 22 
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EEN VREDESMUSEUM AAN DE SOMME 
Sarajevo, 28 juni 19M. 
AarUhertog Fraiu-Ferdinand van Hab^burg bezoekt de 
jtad in auto. De student Gabriel Princip springt op de 
treep Link en dchiet de kroonprins van de Oojtenrijkj-Hon-
gaaröe dubbelmonarchie dood. Het blijkt dat de aarulag 
in Servië 'u voorbereid en de vrucht 'u van een fanatiek 
streven naar een groot-Servuche ötaat. Pad een nmand 
later verklaart Wenen de oorlog aan Servië. 

eteen -was een mecha
nisme in gang gescho-

I ten dat fataal leidde 
I naar het losbranden 

van wat wij nu de Eerste We
reldoorlog noemen. Niemand 
had voorzien dat hij vier lange 
jaren zou duren. Alle betrokken 
partijen begonnen in een eufo
rische stemming aan de grote 
moerlemeie. Nooit voordien wa
ren zoveel soldaten en burgers 
in het gebeuren betrokken. 
Nooit voordien zijn zulke mas
sale slachtpartijen aangericht. 
Na vier jaar waren er bijna 15 
miljoen doden. 

EENANDERE KIJK 

Burgers en soldaten hebben 
nochtans niet altijd alle oorlogs
propaganda geslikt. Na het aan
vankelijke entoesiasme, kwam 
in alle kampen bittere ontgoo
cheling, verzet tegen de ellende 
van het frontleven en op som
mige momenten zelfs massaal 
defaitisme. Maar de nationale 
staten slaagden erin dat alles 
snel toe te dekken. De overle
vende soldaten werden figuur
lijk opgepoetst tot „helden" en 
te pas en te onpas aan het gema
nipuleerde publiek „getoond". 

De doden kregen tot in het 
kleinste dorp hun monument. 
Meestal waren deze gedenkte
kens protserig en schreeu^vle-
lijk. Daarrond hadden bij tal
loze gelegenheden patriottische 
rituelen plaats. Frankrijk met 
zijn meer dan 36.000 gemeenten 
en steden spande de kroon in
zake monumentenbouwwoede 
en wansmakelijkheid. 

Precies in dat land, en dan nog 
vrij dicht bij ons, in Péronne 
(departement van de Somme) 
kwam een initiatief tot stand, 
het Memorial de la Grande Guerre 
dat radikaal breekt met xnyX^-
vorming en patriottisme. 

PERONNE 
Péronne aan de Somme telt niet 
eens 10.000 inwoners. Toch kan 
het nog wat stadsallures over
eind houden. Alle historische 
gebouwen zijn na 14-18 mi
nutieus heropgebou'wd. Van in 
de middeleeuwen was het een 
begrip. Kooplieden uit Brugge, 
Gent, leper of Rijsel vonden 
hier de meest geschikte plaats 
om de sompige Somme over te 
steken op weg naar Parijs. 

Maar Péronne kreeg de dood
steek in de Eerste Wereldoor
log. In 1918 was niets meer 
overeind blijven staan. De om
geving ligt bezaaid met Britse, 
Franse en Duitse oorlogskerk
hoven. Gelegen in de ooste
lijke uithoek van het departe
ment van de Somme leidt het 
stadje het weinig glorieuze be
staan van een klem landbouw-
centrum. 

In de jaren '80 zette dat de de-
partementele Raad ertoe aan om 
een projekt te zoeken dat meer 
aantrekkingskracht kon geven. 
Aanvankelijk dacht men nog 
aan een kultureel centrum. Het 
was Gerard Rougeron die, zich 

bazerend op de sporen van de 
slag om de Somme, een alter
natief en internationaal oorlogs
museum voorstelde. 

Het ontwerp van architekt 
Henri Ciriani kreeg de steun 
van het departement en van 
de Pikardische regio. Op 1 au
gustus 1992 kon een prachtig 
modern bouwwerk zijn deuren 
openen. Het ligt ingeplant tus
sen een vijver, een park en de 
versterkte muren van het geres
taureerde kasteel van Péronne. 

De d3aiamische afwisseling in 
de omvang van de ruimten, de 
volkomen nieuwe wijze van ,,to
nen" en de funktionele keuze 
van het getoonde, zorgen er
voor dat de bezoeker helemaal 
niet de indruk opdoet een ,,mu
seum" te betreden. 

VIER GROTE DELEN 
De initiatiefnemers hebben ten 
allen prijze het genre demon
stratielokaal voor studenten van 
de militaire school willen ver
mijden. Het mocht evenmin een 
paleis van de overwinning wor
den. Men heeft een ploeg met 
Franse, Duitse en Britse histo
rici aan het werk gezet om het 
dagelijks leven tijdens die vier 
jaar te tonen. 

Ze zijn uitgegaan van vier pe
rioden die korresponderen met 
vier grote ruimten. 

Een eerste zaal toont 3 hoofd
spelers (het Duitse, het Franse 
en het Britse imperium) voor 
het uitbreken van het konflikt. 
Landkaarten zijn niet aan de 
wand opgehangen maar hori
zontaal op de bodem aange
bracht. De bezoeker wordt zo 
uitgenodigd om als het ware 
van uit de hoogte de territoriale 
aanspraken en de koloniale uit
breidingen te relativeren. De 
politieke en ekonomische riva
liteiten tussen de grootmachten 
worden visueel voorgesteld. Er 
IS ook de Franse revanchege-
dachte: Elzcui-Lotharmgen terug ! 

En als die gedachte waX op de 
achtergrond raakt, zorgen de 
koloniale veroveringen voor de 
nodige kompensatie. In som
mige Franse geschriften krijgt 
de regering het verwijt te horen 
de aandacht van de publieke 
opinie af te leiden van Elzas-Lo
tharingen naar Afrika! Kleine 
videofilms tonen ook de presti
gieuze wereldtentoonstellingen 
in Parijs, Londen en Berlijn. 

VIDEOFILMPJES 
Het IS nog een vrolijke en op
timistische wereld. Tegen de 
wand zie je foto's, affiches en 
geschriften (Franse, Duitse en 
Britse) die alle \vedijveren in het 
klaarstomen van de jeugd tot 
sterke, gezonde mannen voor 
wie de legerdienst (en... wie 
weet w ât er nog op mag vol
gen...) de mooiste tijd van hun 
leven zal zijn. Hier vind je o.a. 
ook het beruchte boekje van 
Kolonel E. Lavisse: „ Tu jeran 
Mldatl". 

De grote Oorlog: nooit eerder waren zulke jlachtpartijen aangericht. 
Na vier jaar bijna 15 miljoen doden ! 

Dat optimisme overheerst nog 
in het tweede deel: over de mo-
bilizatie en de eerste oorlogs
maanden toen de fronten nog in 
beweging waren. 

Twee videokastjes staan boven 
elkaar. De filmpjes lopen tege
lijk en lijken wel dezelfde te 
zijn. Dat klopt op het eerste 
gezicht. Bovenaan zie je entoe-
jiaste Duitse soldaten de trein 
naar het front instappen. Op 
het perron worden ze door een 
juichende massa uitzinnig uit
gewuifd. Het filmpje daaronder 
toont dezelfde stemming, het
zelfde entoesiasme, dezelfde uit
zinnige roes... maar het zijn nu 
Franse soldaten en een Frans 
publiek. 

DE OORLOG LOOPT VAST 

In alle zalen staan kleine vide
oschermpjes op ooghoogte op
gesteld; twee of drie naast of 
boven mekaar. Telkens Franse, 
Britse en Duitse opnamen die 
het werk zijn van amateurfil
mers. Vla moderne procedees 
is het toenmalige springritme 
van figuren en beelden gladge
streken tot de vloeiende beel
den die we gewoon zijn van 
ons TV-nieuws. Ze duren nau
welijks 5 minuten en bestaan 
uit korte fragmenten van soms 
maar 10 tot 30 sekonden. 

Natuurlijk kunnen de unifor
men en de wapens niet ontbre
ken. Daarvoor zijn in de vloer 
kleine Induplngen van 30 tot 40 
cm gemaakt. Onder glas ligt het 
uniform mooi uitgespreid vol
gens de lichaamsvormen. Er
naast: het geweer met bajonet 
erop, de proviandtrommel, de 
mitrailleuse en een ereteken. 
Wat verder, een nieuwe indie-
ping, zelfde voorstellings-wijze; 
anders zijn alleen de kleur van 
het uniform, de vorm of het 
merk van het wapen, het uit
zicht van het ereteken. De uni
formen zijn ontzield. Zelfs het 
gebeente is eruit, moet je onwil
lekeurig denken. Aan de wan
den hangen dan de regiments
vaandels, muziekinstrumenten 
en andere militaire attributen. 

Wat geen enkel militair deskun
dige voorzien had gebeurde. Na 

enkele maanden liepen de fron
ten vast. Van Nieuwpoort tot 
aan de Frans-Z'witserse grens 
slingerde zich een netwerk van 
loopgraven, uitkijkposten, prik
keldraad, ondergrondse toe
gangswegen en ruimten, wat de 
legers in de modder vastzoog. 
De gecensureerde pers in Pa
rijs, in Londen en in Berlijn 
schimpte op de ,,onbekwame" 
generaals of op de ,,pacifisten" 
of ,,politici" die het moreel van 
de troepen afbouwden. Krijgs
heren ondernamen dan wanho
pige uitvalspogingen die stee
vast uitmondden in massale 
slachtpartijen. Engelse en 
Franse generaals veroverden 
soms enkele vierkante kilome
ters ten koste van tienduizenden 
doden. Bij Verdun zijn vele hon
derdduizenden afgeslacht voor 
de eer van enkele generaals. 

Die tijd dat de oorlog vastzat 
vormt het derde tema in het Me
morial. J e kan tevens zien hoe 
de burgers en de schooljeugd 
gemobilizeerd werden. De af
fiches speelden toen nog een 
grote rol in het manipuleren 
van de publieke opinie. Franse, 
Britse en Duitse hangen hier 
aan de wand. De oorlogseko-
nomie legde ook veranderingen 
in de eetgewoonten op. „Die 
Kartoffel ret te te Deutjchland ! Baut 
inehr Kartoffeln!" roepen kloeke 
letters. 

Engeland slaagde erin Duits
land van zijn overzeese grond
stoffen af te snijden. Hieruit 
ontstond een affiche die tot een 
cynische of dubbelzinnige ver-
zamellust opriep: ,,Sammelt 
Knochen ! ". 

Op de kleine videofilmpjes ont
dek je ook hoe het Franse milita
risme niet hoefde onder te doen 
voor het Duitse. J e ziet een 
Franse schooldirekteur een klas 
binnenstappen. Onderwijzer en 
leerlingen verrichten prompt 
enkele in de tijd passende exer-
citiën, brengen de militaire 
groet en schreeuwen een krijgs
haftige leuze. 

Achter het front - aan beide zij
den — zie je kinderen met grote 
ernst soldaatje spelen. De echte 
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soldaten kijken geamuseerd of 
verbaasd toe. 

Hoe het leven in de loopgraven 
versompte, hoe de ellende bur
gers en soldaten naar de keel 
greep, heeft de Duitse ekspres-
sionist Otto Dix (zelf frontsol
daat) ontelbare keren tot uit
drukking gebracht. Een grote 
zaal IS uitsluitend gewijd aan 
zijn 50 etsen tellende serie „Der 
Krieg". 

NIETS GELEERD 

De wapenstilstand van I I no
vember kwam niet tot stand 
na een spektakulaire militaire 
doorbraak of beslissende veld
slag. De Duitse troepen bevon
den zich nog altijd buiten Duits 
grondgebied. Iedereen had er 
gewoon schoon genoeg van. 

Het vierde deel toont beelden 
van na I I november 1918. Af
fiches uit de drie belangrijk
ste kampen tonen' dat de re
vanchegeest levend gehouden 
wordt. De Franse vereniging 
„Vigilance et Patrte" bracht in 
grote letters „Led trente crime.) al-
lemandci" onder ogen. Wie alle 
zalen doorlopen heeft kan zon
der moeite ,,allemands" vervan
gen door ,,allemands, francais 
et britanniques". En de woor
den „bêtued crünlnellej" dringen 
zich al even sterk op als het 
woord „crlme<i". Er waren na
tuurlijk ook enkele miljoenen 
oorlogsinvalieden. 

Op de patriottische herden
kingsrituelen waren ze onmis
baar, tenminste zij die nog 
,.toonbaar" waren. Want de vi
deokastjes tonen ook de gru-
\velijkste verminkingen en de 
psichisch gestoorden. Die •wer
den natuurlijk zoveel mogelijk 
verborgen gehouden. Maar sol
daten van wie beide benen ge
amputeerd waren, zorgden voor 
een uitstekende naoorlogse at-
traktie. Ze genoten zelfs de eer 
te mogen deelnemen aan spe
ciaal voor hen ingerichte loop
wedstrijden op krukken. Het 
zijn alweer de kleine videofilm
pjes die tonen hoe de hoogste 
militaire en andere gezagsdra
gers de wedstrijd glimlachend 
aanschouwen en zien hoe som
migen aan de eindmeet, vlak 
voor hun voeten, neervallen. 

EENVREDESSIGNAAL 

Wie goed toekijkt en alle te
kens goed leest, ondergaat de 
verpletterende indruk van vol
strekte zinloosheid van deze... 
en andere oorlogen. Daarom is 
een bezoek absoluut aan te be
velen. 

Voor wanneer het Vlaamse pro
jekt ,,Het vlakke land" in, bij en 
rond onze I Jzertoren ? 

Want Péronne roept ook vra
gen op en is niet kompleet. 

Zou het niet kunnen dat aan 
een deel van het publiek de die
pere zin van dit,,Memorial de la 
Grande Guerre ' ontgeiat? Vre-
dessimbolen, geschiedenis van 
het pacifisme, van het pacifisme 
na 14-18, enige oproep tot 
vrede, dat alles ontbreekt. Ook 
het verhaal van de kleinere vol
keren ontbreekt. 

Voor sommige bezoekers had 
het vredessignaal •wel letterlijk 
neergeschreven mogen zijn. 

Maar de Vlamingen die de hele 
Ijzertragedie en de IJzerbede
vaarten kennen zullen Péronne 
begrijpen. 

Erik Vande^valle 
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